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Y6NETMELiK
Malive BakanhAr ile Sanavi ve Ticaret BakanltAtndan:

ARA$TIRMA VE GELi$TiRME FAALiYETLERiNiN DESTEKLENMESiNE
iligriN uycuLAMA vE DENETiM vOxnrurlidi

ninixci

BOLUM

Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag

I - (l)

MADDE
Bu Y0netmelifin amacr, 281212008 tarihli ve 5746 sayrh Ara$trrma ve Geligtirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkrnda Kanunun uygulamasrna ve denetimine iligkin usul ve esaslarr diizenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 - (l) Bu Y0netmelik, 12/411990 tarihli ve 3624 sayfi Ktigiik ve Orta Olgekli Sanayi Geligtirme ve
Destekleme idaresi Bagkanhlr Kurulmasr Hakkrnda Kanuna g6re kurulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi
igletmeleri) ile T0rkiye'deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, rekabet dncesi

igbirlili projeleri

ve

teknogiripim sermayesine iligkin destek ve tegviklere y0nelik uygulama ve denetim usul ve esaslarrnr kapsar.

Dayanak

MADDE 3

- (l) Bu Ydnetmelik,

281212008

tarihli ve 5746 sayrh Ara$trrma ve Geligtirme Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakkrnda Kanunun 4 0nc0 maddesinin altrncr fikrasrna dayanrlarak hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
MADDE 4 - (l) Bu Ydnetmelikte gegen;
a) Aragtrma ve geligtirme faaliyeti (Ar-Ge): Ara;trma ve geligtirme, kiilttir, insan ve toplumun bilgisinden
olugan bilgi dalarcrlrnrn arttnlmast ve bunun yeni siireg, sistem ve uygulamalar tasarlamak iizere kullanrlmasr igin
sistematik bir temelde yiiriitiilen yaratlct gahgmalarr, gevre uyumlu 0riin tasarrmr veya yazllm faaliyetleri ile alanrnda

bilimsel ve teknolojik geligme sallayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizlige odaklanan, grktrlan dzgiin, deneysel,
bilimsel ve teknik igerik tagryan faaliyetleri,
b) Ar-Ge merkezi: Dar mtikellef kurumlarrn Tiirkiye'deki igyerleri ddhil, kanuni veya ip merkezi Tiirkiye'de
bulunan serrnaye girketlerinin; organizasyon yaprsr iginde ayrr bir birim qeklinde orgiitlenmiq, miinhasrran yurt iginde
ara$trrma ve geligtirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman egde[er Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli
Ar-Ge birikimi ve yetene[i olan birimleri,
c) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde do!rudan gOrevli arathrmacl ve teknisyenleri;
l) Ara$ttrmacr: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanrmr kapsamrndaki projelerde, yeni bilgi, iirun, siireg, ydntem
ve sistemlerin tasarlm veya olugturulmasl ve ilgili projelerin yrinetilmesi si.ireglerinde yer alan en az lisans mezunu
uzmanlan,

2) Teknisyen: Mtihendislik, fen ve salhk bilimleri alanlarrnda yiiksek olrenim gitrmu$ ya da meslek lisesi
bilgi ve deneyim sahibi kigileri,

veya meslek y0ksek okullarrntn teknik fen ve saShk b0ltimlerinden mezun, teknik

9) Ar-Ge projesi: Amact, kapsaml, genel ve teknik tanrmt, siiresi, biitgesi, 6zel gartlarr, diler kurum, kuruluq,
gergek ve tiizel kiqilerce sallanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarlarr, sonugta dolacak fikri miilkiyet
haklalnrn
payla$rm esaslart tespit edilmig ve Ar-Ge faaliyetlerinin her saftrasrnr belirleyecek mahiyette ve

bilimsel esaslar

gergevesinde hazrrlanan projeyi,

d)

Deferlendirme ve Denetim Komisyonu: Ar-Ge merkezi ve rekabet oncesi igbirliSi projelerinin

delerlendirme ve denetimini yapmak izere 14 iincii maddeye g6re oluqturulan ve sekreteryasrnr Sanayi ve
Ticaret
Bakanhlrnrn yUrUteceli Delerlendirme ve Denetim Komisyonunu,
e) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katrlan veya bu faaliyetlerle dolrudan iliqkili y6netici, teknik
eleman, laborant, sekreter, iggi ve benzeri personeli,

f) Girigimci: Teknogirigim sermayesi destelinden faydalanmak uzere, ilgili merkezi yonetim kapsamrndaki
kamu idaresine bagvuran ve <irgiin O$renim veren iiniversitelerin herhangi bir lisans programrndan bir yrl iginde
mezun
olabilecek durumdaki Olrenci, ytiksek lisans veya doktora osrencisi ya da lisans, yiiksek lisans veya
doktora
derecelerinden birini 0n bagvuru tarihinden en gok beg yrl 0nce almrg kigileri,
g) igletme: l2/4ll99o tarihli ve 3624 saytu Kiigiik ve ona Olqekli Sanayi Geligtirme ve Destekleme
idaresi

BaSkanh[r Kurulmast Hakklnda Kanun kapsamrnda desteklenen teknoloji geligtirme merkezleri
kapsamrndaki destek ve tepvik unsurlanndan yararlanabilecek gergek ve tiizel kigileri,

ile

5746

sayrl Kanun

t) Kamu kurum ve kuruluglarr: Kurulup kanunlarrnda Ar-Ge velveya yenilik faaliyetlerini destekleme gtirevi
verilen ve yrh b0tgelerinde bu amagla konulmug cidenegi bulunan kurum ve kuruluglarr,
h) Kamu personeli: Kamu personeline ait 0zliik haklanna sahip olmayanlardan gegici olarak ve proje stiresiyle
srntrlt olarak istihdam edilenler hariq olmak izere, 1011212003 tarihli ve 5018 sayrh Kamu Mali y6netimi ve
Kontrol
Kanununun eki I, II, III ve IV sayrh cetvellerde yer alan kamu idarelerinde, il ozel idareleri ve belediyeler

ile bunlara
birlikler drgrndaki mahalli idare birliklerinde, ddner sermayeli
kuruluglard4 kanunla kurulan fonlard4 kefalet sandrklarrnd4 kamu iktisadi tegebbusleri ve ba[h ortakhklarr
ile
baEh kuruluglard4 iiyelerinin tamaml kdylerden olugan

serrnayesinin yanstndan fazlasr kamuya ait kuruluglarda,5018 sayrh Kanun kapsamr dlgrndaki 0zel btitgeli kamu
idarelerinde gahgan memurlar ile di$er kamu gOrevlileri ve diler personeli,
r) Kanun: 281212008 tarihli ve 5746 sayrh Aragtrrma ve Geligtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakktnda
Kanunu.
i) KOSGEB: Kiigiik ve Orta Olgekli Sanayi Geligtirme ve Destekleme idaresi Bagkanhlrnr,
j) Rekabet Oncesi igbirliti projeleri: Birden fazla kurulugun; Olgek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni
siireg, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliti artrrmak ve mevcut duruma gdre daha yiiksek katma deler

sallamak iizere, rekabet Oncesinde ortak parga veya sistem geligtirmek ya da platform kurabilmek amacryla
yiiriitecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine yOnelik olarak yaprlan ve fizibiliteye dayanan igbirligi anlagmasl kapsamtnd4
bilimsel ve teknolojik niteligi olan projeleri,
k) Teknoloji merkezleri (Teknoloji merkezi iqletmeleri): 121411990 tarihli ve 3624 sayrh Kiig0k ve Orta
OlCekli Sanayi Geliqtirne ve Destekleme idaresi Bagkanhlr Kurulmasr Hakkrnda Kanun kapsamrnda iiniversite ve
ara$tlrma merkezlerinin imkdnlanndan yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayah bilgilerin derlendigi,
de$erlendirildili, geligtirildili ve uygulamaya y0nelik tiretime hazrr h6le getirilerek igletmelerin kullanlmrna sunulmak
igin kurulan veya kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi iqletmelerin, KOSGEB teknoloji geliqtirme ve yenilik
destekleri kapsamrnda desteklendigi teknoloji geligtirme merkezlerini (TEKMER),
l) Teknogiriqim sermayesi: 0rg0n 0lrenim veren iiniversitelerin herhangi bir lisans programrndan bir yrl
iginde mezun olabilecek durumdaki Olrenci, yiiksek lisans veya doktora dsrencisi ya da lisans, yiiksek lisans veya
doktora derecelerinden birini 6n ba;vuru tarihinden en gok 5 yrl Once almrg kigilerin, teknoloji ve yenilik odakh ig
fikirlerini, desteSi veren merkezi ydnetim kapsamrndaki kamu idareteri tarafindan desteklenmesi uygun bulunan bir ig
planr gergevesinde, katma deler ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yi.iksek te$ebbuslere doniigttirebilmelerini
teivik etmek igin yaprlan serrnaye deste!ini,
m) TUBITAK: Tiirkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara$trrma Kurumunu,
n) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaglara cevap verebilen, mevcut pazarlara baganyla sunulabilecek ya da
yeni pazular yaratabilecek; yeni bir iir0n, hizmet, uygulam4 yrintem veya ig modeli fikiyle olugturulan siiregleri ve
siireglerin neticelerini,
ifade eder.

irixci

BoLUM

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine iligkin Hususlar, indirim, istisna,
Destek ve Tesvik Unsurlarr
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

MADDE 5

- (l) Yaprlan

bir harcamantn Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi igin bu harcamanrn Ar-Ge

ve

yenilik faaliyeti kapsamrnda yaprlmrq olmasr gerekir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; kiiltiir, insan ve toplumun
bilgisinden olugan bilgi dafarcr$rnrn artrnlmasr ve bunun yeni siireg, sistem ve uygulamalar tasarlamak iizere
kullanrlmasr amacryla sistematik bir temelde yaratrcl gahgmalar yiiriitmek suretiyle alanrnda bilimsel ve teknolojik
geligme saflayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizli[e odaklanan, grktrlarr tizgiin, deneysel, bilimsel ve teknik igerik
ta|lyan gevre uyumlu ilriin tasarlml ve yazrltm faaliyetleri ddhil olmak iizere yenilik siireglerini de igeren faaliyetlerdir.

Ar-Ge ve yenilik sayllmayan faaliyetler
MADDE 6 - (l) Aqalrda sayrlan faaliyetler, bu Y0netmeligin uygulanmasrnda Ar-Ge ve yenilik faaliyeti
kapsamrnda delerlendirilmez:
a) Pazarlarna faaliyetleri, piyasa taramal an, pazar ara$tlrmasl ya da sattg promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki aragtrrmalar,
g) Petrol, dopalgaz, maden rezervleri aramave sondaj faaliyetleri,
d) ilaq iiretim izni dncesinde en az 2 a$amasl yurt iginde gergeklegtirilmeyen
sonrasrnda gergeklegtirilen klinik gahgmalar,

klinik

gahgmalar ile tiretim izni

e) Bir Ar-Ge projesi kapsamrnda olmaksrzrn icat edilmig ya da mevcut geligtirilmig siireglerin kullanrmr,

f) 5 inci maddede sayrlan amaglara y0nelik olmayan gekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve g0rsel
degigiklikleri igeren bigimsel degiqiklikler,
g) Programlama dilleri ile igletim sistemleri harig olmak tizere internet sitelerinin ve benzerlerinin
haztrlanmaslna yardrmct mevcut yazrhmlarrn kullanrlmasr suretiyle yaprlan yanhm geligtirme faaliyetleri,
!) Yazrhmlara iligkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin g6ziilmesini
igermeyen olagan ve tekrarlanan faaliyetler,

h) ilk kurulug aqamasrnda kurulug ve drgiitlenmeyle ilgili aragtrrma giderleri,
t) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle getigtirilen iiriine veya siirece iliqkin fikri mtilkiyet haklalnrn edinimi
drgrnda bu haklarrn korunmasrna yOnelik gahgmalar,
i) Numune verilmek amacryla prototiplerden kopyalar grkarrhp dalrtrlmasr ve reklam amagh tiiketici testleri,
j) Uretim ve iiretim altyaprsrna yOnelik yaprlan yatlnm faaliyetleri, ticari uretimin planlanmasr ve seri tiretim
s0recine i ligkin harcamalar,

k) Bir Ar-Ge projesi kapsamtnda olmakstztn yeni siireq, sistem veya
urun ortaya konulmasrna hizmet etmeyen
do!rudan veya g6miilii teknoloji transferi.
Ar-Ge ve yenilik harcamalarrnln kapsamr
MADDE 7 - (l) Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamrnda degerlendirilen
harcamalar agagrda yer almaktadrr:
a) ilk madde ve malzeme giderleri:
l) Her tiirlu dosrudan ilk madde, yardrmcr madde, igletme malzemesi, ara
mamut, yedek parg4 prototip ve
benzeri giderler ile 4/l/1961 tarihli ve 213 sayrh Vergi
usul Kanununa gdre amortismana tabi tutulmasr m'mkiin
olmayan maddi krymetlerin iktisabrna iligkin giderleri
kapsar.
2) Hammadde ve diper malzeme stoklarrndan Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerinde fiilen kullarulan krsma iliqkin
maliyetler Ar-Ge ve yenilik harcamasr kapsamrndadrr. Bu
nedenle, heniiz Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde
kullanrlmamrg olan hammadde ve diler malzemelere
iligkin maliyet tutarlannrn stok hesaplarrnda; kullanrlan, sahlan

ya da elden grkartlanlann da stok hesaplanndan
mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekir.

b) Amortismanlar:

l) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin y0riitiilmesi amacryla iktisap editen
amortismana tabi iktisadi krymetler
igin ayrrlan amortismanlardan olugur.
2) Ar-Ge ve yenilik faaliyeti

drgrnda bagka faaliyetlerde de kullanrlan makine ve teghizata
iligkin

amortismanlar' bunlann Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde
kullanrldr!r giin sayrsrna gdre hesaplanrr.
c) personel giderleri:

l) Kanun kapsamtnda gergekleqtirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yiirtittilmesi
amacryla galgtrrlan Ar-Ge
personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen iicretler
ile bu mahiyetteki giderlerdir.
2) Tam zamanlt Ar-Ge personeli saytsrnrn %ol0'unu
agmamak iizere, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katrlan
ve

bu faaliyetlerle do!rudan iligkili destek personelinin iicretleri
ile bu mahiyetteki giderler de personel

kapsamtndadrr.

3) Krsmi

gideri

gahgma hdlinde, personelin Ar'Ge ve yenilik
faaliyetlerine ayrrdr[l zarnantn toplam galgma

zamanlna orant dikkate ahnmak suretiyle bulunan
iicret tutarlarr, Ar-Ge ve yenilik harcamasr olarak dikkate
a1nrr.
g) Genel giderler:

1) Munhasrran Ar-Ge merkezlerinin elektrik, su, gaz,
baklm-onarrm, haberlegme, nakliye giderleri ile bu
merkezlerde kullanrlan makine ve teghizata iligkin
bakrm ve onanm giderleri gibi bu merkezlerde yiiriitiilen faaliyetin
devamhh!rnr saglamak igin yaprlan giderleri kapsar.
2) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine itigkin sigorta giderleri,
kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayrnlara ait giderler
de bu kapsamdadrr' Ancak, b0ro ve klrtasiye gibi
sarf malzemelerine iiigtcin gloerter bu kapsamda degerlendirilmez.

3) Bu giderlerin, Ar-Ge ve yenilik harcamasr olarak delerlendirilebilmesi
igin Ar-Ge merkezinde fiilen
kullanrldrlrnrn tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir.
Qegitli krstaslara g6re genel igletme giderleri tizerinden
hesaplanacak paylar bu kapsamda delerlendirilmez.
d) Drgarrdan sallanan fayda ve hizmetler: Normal bakrm ve
onanm giderleri harig olmak iizere, Ar-Ge ve
yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak igletme drgrnda yerli
veya yabancr diger kurum ve kuruluglardan mesleki veya
teknik destek altnmast veya bunlara yaptrnlan analizlerle
ilgili olarak yap,tan odemelerle, bu mahiyetteki diler
odemelerdir' Bu qekilde altnan dantgmanhk hizmeti
ve diler hizmet ahmianna iligkin harcamalar Ar-Ge ve yenilik
harcamasr
kapsamrnda gergeklegtirilen toplam harcama
tuta'nln o/o20, sinigegemez.
e) Vergi, resim ve harglar: Do!rudan Ar-Ge ve yenitik
faaliyetlerine iligkin

olan ve 3l/l2llg60tarihli ve 193
saytlr Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve
5520 sayrh Kurumlar vergisi Kanununa g6re gelir veya
kurumlar
vergisi matrahrnrn tespitinde gider olarak dikkate
ahnabilen vergi, resim ve harglan kapsar. Dolrudan Ar-Ge
ve
yenilik faaliyetlerinin ytiriitilldu$ii taglnmazlar
igin 0denen vergiler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanrlmak
uzere
ithal edilen mallarla ilgili gumriik vergileri ile benzeri
vergi, resim ve harglar bu kapsamdadrr.
(2) Rekabet <incesi igbirlili projelerinde, igbirligini
olugturan kuruluglarca bu igbirliline ait 6zel hesaba
aktanlan tutarlar' birinci frkrada sayrlan harcamalar
kapsamrnda olmak gartryl4 harcamanrn yaprldr$r
dtinemde katkr
sa$layan kurulugla'n Ar-Ge ve yenilik harcamasr
olarak kabul edilir.
Ar-Ge indirimi uygulama esaslarr

MADDE 8

- (l) Teknoloji merkezi iqletmelerinde,

Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve

kuruluglarr ile
kanunla kurulan vaktflar tarafrndan veya uluslararasr
fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet
dncesi
igbirlili projelerinde ve teknogirigim serrnaye desteklerinden
yararlanan iEletmelerce gergeklegtirilen Ar-Ge ve yenilik

harcamalartntn tamaml 3l/12/2023 tarihine kadar
Kurumlar vergisi Kanununun

l0

uncu maddesine gtire

kurum
kazanctntn ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu
maddesi uyarrnca ticari kazancrn tespitinde indirim konusu
yaprrrr.
(2) 500 ve iizerinde tam zaman egdeler Ar-Ge
personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde o yrl yaprlan
Ar-

Ge ve yenilik harcamastntn bir tinceki yrla gOre
artlglnln yarrsr kurum kazancr veya ticari kazancrn tespitinde
ayrrca
indirim konusu yaprlrr. Bir igletmenin ayrr yerlegkelerde
kurulmuq birden gok Ar-Ge merkezi bulunmasr hdlinde,
igletmenin toplam Ar-Ge personeli saytsr,
bu merkezlerde gahgan Ar-Ge personelinin toplamr
olarak dikkate a,nrr.
(3)

Kanun kapsamtnda Ar-Ge indiriminden yararlananlar,
Gelir vergisi Kanununun g9 uncu maddesinin (9)
numaralt bendi ile Kurumlar vergisi Kanununun
l0 uncu maddesinin birinci fikrasrnrn (a) bendi htikmunden

yararlanamazlar.

ay'ca

(4) Hesaplanan Ar-Ge indirimi, yrlhk gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri ile gegici vergi
beyannamelerinin ilgili satrrrna yazrlrr.
(5) ilgili d0nemde kazancrn yetersizli$i nedeniyle indirim konusu yaprlamayan Ar-Ge indirimi tutan sonraki
hesap dOnemlerine devredilir. Devredilen tutarlardan Kanunun ytiriirl0le girdigi tarihten sonraki donemlere ait
olanlar, takip eden yrllarda Vergi Usul Kanununa g0re her yrl belirlenen yeniden de$erleme oranrnda artrrrlarak
dikkate allnrr,
(6) Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamrndaki harcamalar aynca, Vergi Usul Kanununa gdre aktiflegtirilmek
suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir.
(7) Projelerin tamamlanmastna zorunlu nedenlerle imk6n kalmamasl veya projenin bagansrzhkla sonuglanmasr
nedeniyle iktisadi krymet olugmamasr h6llerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamrnda yaprlan ve dnceki yrllarda
aktifleqtirilmig olan tutarlar doprudan gider yazrlrr.
(8) Tamamlanmamtg Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi hdlinde, devri gergeklegtiren igletmelerce
aktiflegtirilen tutarlar kazang tutartnrn tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate ahnrr. Ar-Ge ve yenilik projesini
devralan igletmelerce devir tarihinden sonra proje kapsamrnda yaprlan harcamalar Ar-Ge indirimine konu olur.
Projenin devri igin ayrrca bir bedel Odenmigse, bu bedel Ar-Ge indirimine konu edilemez.

(9) Tamamlanmrg bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumund4 Ar-Ge ve yenilik projesini
devralan iqletme Ar-Ge indiriminden yararlanamaz.

(10) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine iligkin olarak kamu kurum ve kuruluglarr, kanunla kurulan vakrflar ile
uluslararast fonlardan ahnan destekler 6zel bir fon hesabrnda tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu

ve Kurumlar Vergisi Kanununa gdre vergiye tabi kazancrn tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutannln tespitinde Ar-Ge
harcamast olarak dikkate altnmaz. Bu Eekilde saglanan kargrhksrz fonlardan yaprlan harcamalar, yaprldrsr yere gtire
do!rudan gider ya da amortismana tabi iktisadi krymet olarak muhasebelegtirilir.

(ll)

Ar-Ge ve yenilik harcamalartnn, igletmelerin diler faaliyetlerine iligkin harcamalanndan ayrrlarak, Ar-

do!ru hesaplanmasrna imk6n verecek qekilde muhasebelegtirilmesi zorunludur.
Ar-Ge indiriminin uygulamastnda izlenecek ydntem
MADDE 9 - (l) Ar-Ge indiriminden yararlanacak igletmeler, yrlhk gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi

Ge indiriminin

ekinde aqalrda belirtilen belgeleri ba$h bulunulan vergi dairesine verirler. Bu belgelerin, Ar-Ge ve yenilik projeleriyle

teknogirigim sermayesi destelinden yararlanan igletmeler iqin destek veren kamu kurumu, kuruluqu, idaresi veya
kanunla kurulan vakrf; Ar-Ge merkezleri ile rekabet oncesi igbirli[i projeleri iqin bagvuru yaprlan kamu kurumu;
teknoloji merkezi igletmeleri igin Teknoloji Merkezi Miidiirltifii; Tiirkiye'nin antlagmalarla taraf oldutu ikili ya da
gok taraflr uluslararast Ar-Ge igbirlili programlarr fonlarrndan mali olarak desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri igin
ise

TUBiTAK tarafrndan onaylanmrg olmasr gerekir.

a) Kanun kapsamtnda ilk defa Ar-Ge indiriminden yararlanacak olan Ar-Ge merkezlerinden "Ar-Ge Merkezi
Belgesi"; proje esash Ar-Ge indiriminden yararlanacak olanlardan ise teknik kuruluglarca dtizenlenmig olan "Ar-Ge ve
Yenilik Projesi Delerlendirme Raporu" veya "Rekabet 0ncesi igbirligi Projesi DeSerlendirme ve Denetim Komisyonu
Kararl" veyahut proje sOzlegmesi istenir. Ancak, Ar-Ge Merkezi Belgesini veya Ar-Ge ve Yenilik Projesi
Delerlendirme Raporunu daha 0nce vergi dairesine vermig olup aynr kapsamda Ar-Ge indirimine devam eden
igletmelerden, izleyen vergilendirme dOnemlerinde bu belgelerin yeniden ibrazr istenmez.
b) Ar-Ge ve yenilik projesi veya projeleri ile rekabet tincesi igbirlili projesi veya projelerinin, teknogiriqim
sermayesinden yararlanan igletmeler igin desteli veren merkezi yOnetim kapsamrndaki kamu idaresince onaylanmrg
bulunan proje sOzlegmesi ve eki ig planlnrn, Ar-Ge merkezleri ile teknoloji merkezi igletmelerinde yiiriitiilen Ar-Ge ve

yenilik projelerinin hangi agamada bulundulu, bu projelerin veya ig planrnrn uygulama durumuna iligkin belgeler,
c) Ar-Ge indirimine konu olan harcamalann ana gruplar itibarryla yrlhk tutarlarr ve aynntrh ddkiimunti
g0steren liste,

9) Ar-Ge merkezleri, teknoloji merkezi igletmeleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet oncesi igbirlili
projeleri ve teknogirigim serrnaye destelinden yararlanan igletmelerde gahqanlarrn projeler itibanyla sayrlan ve
nitelikleri, bu personelin projelerde giirev aldrlr siireler, ticretleri, kesilen ve istisna edilen vergi tutarlarrnl gdsteren
liste,

d) Dtgandan altnan dantgmanhk, ekspertiz ve benzeri hizmetlere iligkin olarak, hizmet sallayan kigi/kurum
adt, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarasl, ahnan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarasl, tutan, stopaj ve KDV
tutanna iligkin liste.

(2) Ar-Ge merkezlerinde ve rekabet dncesi igbirli[i projelerinde Ar-Ge indiriminin uygulanabilmesi iqin
birinci fikrada belirtilen belgeleri de iqeren yeminli mali mUgavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen siire
iginde ballt bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri ve rekabet oncesi
igin yukarrda sayrlan belgelerin beyannameyle birlikte ayrrca verilmesi istenilmez.

igbirlili

projeleri

(3) Ar-Ge indirimine iligkin birinci frkrada belirtilen belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmig olmasr
durumund4 Ar-Ge indirimine iliqkin olarak ayrrca tasdik raporu diizenlenmesine gerek bulunmamaktadrr.

UgUNcU BOLUM
Gelir Vergisi Stopajr Tegviki ve Sigorta Primi Destefi Uygulamasr

Gelir vergisi stopajr tegviki uygulamasr
MADDE l0 - (l) Teknoloji merkezi igletmelerinde,
Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluglarr
kanunla kurulan vakrflar tarafindan veya
ile
uluslararasr fonlarca desteklenen ya da
TUBiTAK tarafindan yiirutiilen ArGe ve yenilik projeteri ile rekabet oncesi
igbirligi

projelerinde ve teknogirigim serrnaye
desteklerinden yararlanan
igletmelerde gallgan Ar-Ge ve destek personelinin;
bu gahgmala' kargrhlrnda elde ettikleri iicretlerinin
doktora'
olanlar igin %o90'r' dilerleri igin %80'i gelir
vergisinden miistesnadlr. Bu istisnanrn hesapranmasrnda,
bu kapsamdaki
personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerine ayrrdrklarr zamanrn topram gahgma
zamanlna oranr dikkate a,nrr.
(2) Gelir vergisi istisnasrndan yararlanacak
olan destek personelinin tam zaman egdeseri
sayrsr, topram tam
zamanh Ar-Ge personeli saytstntn
%ol0'unu asamaz. Kiisurath sayrlar tama
ibla$ edilir. Destek personetinin toplam
tam zamanlt Ar-Ge personeli saytstnrn o/ol0'unu
agmasr h6linde, briit iicreti en az olan
destek personelinin iicretinden
ticretlerin avnr olmasr hdlinde, ucretine gerir
vergisi istisnasr

:::ffflr:ffi,tt'.11.yfJ,',ffi-Briit
u.rirtl.rl3i]tirBJffi;[lffiTrnda

uyguranacak

belirtilen projelerde gorev alan ve/veva ieletmererde
sarrsan kamu personeri

(4) Teqvik uygulamasrnd4 istisn4 Ar-Ge
ve yenilik faaliyeti kapsamrnda gahgmaya
iligkin ucret matrahrna
uygulanrr ve sadece vergiye tabi iicret 0zerinden
tevkif edilen tutar muhtasar beyannameye yansrtrlrr.
Muhtasar
beyanname ekinde' istisnadan yararlandrrrlan
ucretlilere iligkin olarak iqerigi Maliye Bakanhgnca
belirlenecek olan
bildirim igverenlerce doldurulur ve balrr
burunulan vergi dairesine verilir.
(5) Kanun kapsamrnda gelir vergisi
istisnasrndan yararlanan personel igin 29/l/20Q4
tarihli ve 50g4 sayrh
Yattrtmlartn ve istihdamrn Tegviki ile Bazr
Kanunlarda Degigiklik yaprlmasr Hakkrnda
Kanunun aynr mahiyetteki
hukumlerinden aynr vergilendirme ddnemi
iqinde ayrrca yararlanrlamaz. Ancak, Ar-Ge ve
destek personeli drgrnda
kalan personel ile tam zunanh Ar-Ge personeli
sayrsrnrn %ol0'unu a$an tam zaman egdeser
destek personeli igin

gerekli gartlann ta$lnmasl hdlinde, 5084
sayrh Kanunda tingririilen destek ve teqvik unsurlarrndan
yararlanrlabilir.
Sigorta primi desteli uygulamasr
MADDE
- (l) Kamu personeli harig olmak iizere, teknoloji merkezi igletrnelerinde, Ar-Ge merkezlerinde,
kamu kurum ve kuruluglart ile kanunla kurulan
vakrflar tarafrndan veya uluslararasr fonlarca
desteklenen ya da
TUBITAK tarafindan yuriittilen Ar-Ge ve yenilik projeleri
ile rekabet dncesi iqbirlili projelerinde ve teknogiriqim
sermaye desteklerinden yararlanan igletmelerde
gahgan Ar-Ge personeli ile destek personelinin,
5 inci madde
kapsamrndaki gahgmalarr nedeniyle elde
ettikleri iicretleri uzerinden hesaplanan sigorta primi igveren
hissesinin
yarrsr;
261612001 tarihli ve 4691 sayrh reknoloji
Geligtirme B0lgeleri Kanununun gegici ikinci maddesi
uya.nca
iicreti
gerir
vergisinden istisna tutulmug fiilen gahgan personelin
gelir vergisi istisnasr-nrn uygulandrfr siirece gelir vergisinden
istisna tutulan iicretleri iizerinden hesaplanan
sigorta primi igveren hissesinin yansr, beg yrh agmamak
iizere Maliye
Bakanh!r b0tgesine konulacak 6denekten karqrlanrr.
(2) igveren hissesi sigorta primi destelinden yararlanacak
olan destek personelinin tam zaman egdeler sayrsr
topfam tam zamanh Ar-Ge personeli sayrsrnrn
%10'unu a$amaz. Kiisurath sayllar tama ibta! edilir.
Destek
personelinin toplam tam zamanh Ar-Ge personeli
sayrsrnrn %ol0'unu agmasr hdlinde, briit ucreti
en az olan destek
personelinin iicretinden baglamak iizere
sigorta primi igveren hissesi tegviki uygulanrr. Briit
iicretlerin aynr ormasr
hdlinde, sigorta primi igveren hissesi tegviki
uygulanacak destek personeli igverence belirlenir.

ll

(3) sigorta primi igveren hissesi destelinden yararlanrlabilmesi
igin teknoloji merkezi igletmelerinin
TEKMER miidtirlii$iinden, kamu kurum ve kuruluqlarr
ile kanunla kurulan vakrflar tarafrndan desteklenen Ar-Ge
ve
yenilik projelerinde deste$i veren kamu kurum/kurulugu
veya kanunla kurulan vakrftan, uluslararasr fonlarca
desteklenen ya da TUBiTAK tarafrndan yiiriitulen
Ar-Ge ve yenilik projeleri igin tuBitAK,tan, Ar-Ge
merkezleri ile
rekabet oncesi igbirli$i projeleri igin Sanayi ve
Ticaret Bakanhfrndan, teknogirigim serrnaye desteli
alan
igletmeler
igin merkezi yonetim kapsamrndaki kamu idarelerinden,
Teknoloji Geligtirme Brilgeleri Kanunu kapsamrnda
iicreti
gelir vergisinden istisna tutulan personel gahgtrran
igverenlerin, sigortahnln bolgede fiilen gahgrp galgmadr$rnr
denetlemekle yiikiimlii ydnetici qirketten alacaklarr
belgeyle igyerinin balh bulundulu Sosyal Giivenlik
(Devredilen
SSK) il Sigorta Miidiirliigtine yazrh olarak muracaat
etmeleri $arttrr.
(4) igveren hissesi sigorta prim destelinden,
Kanunda aranrlan gartlarrn tagrndrlrna ve bu ydnetmetiSin
ilgili
maddeleri gerelince destekten yararlanmaya
hak kazanrldrgna iligkin ilgiti kurur, kurulug veya
denetimle
g(irevli
girket tarafindan
diizenrenen belgenin arrndrlr tarihten itibaren yararranrrrr.

(5) igverenlerin' igveren hissesi sigorta prim
destelinden yararlanabilmereri igin kapsama giren
sigortallarrn
galtgmalarna iligkin ayhk prim ve hizmet
belgelerini yasal stiresi iginde Sosyal Giivenlik (Devredilen
ssK)
il Sigorta
Mtidtirlillune vermeleri zorunludur. Sdz konusu
belgenin yasal siiresi org,nda verilmesi h6linde, Kanunda
betirtilen
sigorta primi igveren hissesi destelinden yararlaniamazve
bu belgelerdeki sigorta primlerinin sigortal ve igveren
hisselerinin ttimti igverenlerden tahsil edilir.
(6) Kapsamagiren.sigortahlara iligkin
aylk prim ve hizmet belgelerinin yasal siiresi iginde verilmesi
h6linde,
tahakkuk eden sigorta primi igveren hissesinin
yarrsr ile sigortah hissesinin igverenlerce odenip
6denmedif,ine
bakrlmaksrzrn, sigorta primi igveren hissesinin
diler yansr Maliye Bakanlr!r btitgesine konulacak 6denekten
kargrlanrr.
(7) Sigorta primi igveren hissesi destelinin hesaplanmasrnda,
bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge ve
yenilik faaliyetlerine ayrrdrklan zamanrn, toplam
gahgma zamanrna oranr dikkate arrnrr.

(8) Kapsama giren personelin ay igindeki gahgmalarrnrn tamamrnrn
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili
olmasr hdlinde hak kazanrlmrg hafta tatili ve yrlhk iicretli izin
siireleri de bu kapsamda delerlendiiilir. Ar-Ge ve
yenilik faaliyetlerinde ktsmi zamanh olarak gahgan personelin hak
kazanrlmrg hafta tatili ve yrlhk iicretli izin siireleri
sigorta primi igveren hissesi desteli uygulamasrnda dikkate
ahnmaz.
(9) igveren hissesi sigorta prim desteli, kapsama giren her bir personel
igin Kanunda sayrlan gartlan tagrmalal
kaydryla, Kanuna g0re Sosyal Giivenlik Kurumuna ilk defa bildirilmeye baglanrlan
tarihten itibaren beg yr1 agmamak
lizere uygulanrr. Destekten yararlanrlmaya baglanrldrktan sonra herhangi bir sebeple gahgmaya
ara verilmesi veya
destekten yararlanrlmaya baglanrldrktan sonra igten ayrrhp aynr ige tekrar
baglanrlmasr ya da Kanun kapsamrna giren
bEka bir igyerinde gahgmaya baglanrlmasr bu siireyi uzatmaz.
(10) Kanun kapsamtnda sigorta primi igveren hissesi destelinden yararlanrlan
sigortahlardan dolay ayrrc4
5084 sayrlr Kanunun de$igik 4 iincii maddesive2215/2003 tarihli ve 4857 sayrh
ig Kanununun 30 uncu maddesinde
dngdrulen sigorta primi igveren hissesi destelinden yararlanrlamaz. Ancak, Ar-Ge
ve destek personeli drgrnda kalan
personel ile tam zamanh Ar-Ge personeli saylsrnln o/olO'unu a$an
tam zaman egdeper destek personeli igin gerekli
qartlarrn ta$lnmasl hdlinde, 5084 ve 4857 sayrh kanunlarda Ongtirtilen
sigorta primi igveren hissesi destelinden
yararlanrlabilir.

(l l) igveren hissesi sigorta prim destelinden yararlanan igyerlerinin, Sosyal Giivenlik Kurumunun
denetim ve
kontrolle g0revli memurlannca veya Kanunun 4 iincii maddesi gere$ince yaprlacak denetimler
sonucunda ya da
TEKMER miidiirl0liinden, ydnetici girketlerden veya resmi kurum ve kuruluplardan ahnacak belgelerden
igveren
hissesi sigorta prim destelinden yararlanabilmek igin gerekli gartlan tagrmadrklarrnrn
anlagrlmasr h6linde, daha once
Maliye Bakanhllnca kargrlanmrg olan igveren hissesi sigorta prim tutarlarr, odeme vadesinin bitti[i
tarihi takip eden
aydan baSlanarak sosyal gtivenlik mevzuatlnln ilgili h0k0mleri gere[ince hesaplanacak gecikme
cezasl ve gecikme
zammryla birl ikte i qveren lerden tahsi I edil ir.
(12) Teknoloji Geligtirme B0lgeleri Kanununun gegici 2 nci maddesi uyannca iicreti gelir vergisinden
istisna
tutulmu$ ve bOlgede fiilen gahgan personelin 0cretleri 0zerinden hesaplanan sigorta primi igveren hissesi deste[i
uygulamasrnda' Y0netmelilin bu maddesi drgrndaki diler gartlar aranmaz. Teknoloji Geligtirme Bdlgeleri Kanunu
kapsamrndaki yOnetici girketler bu destekten yararlanan igverenlerin ilgili mevzuata g6re gerekli gartlarr

tagryrp

tagtmadrlrnr denetlemek, gartlarrn tagtnmadrgrnrn tespiti hdlinde durumu igyerinin balh bulundulu Sosyal Ggvenlik
(Devredilen ssK) il sigorta Miidiirltigiine l0 giin iginde bildirmekle ytkiiml0diir.
(13) Birinci ftkra kapsamrna giren igverenlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgiti birden fazla igyerinin
olmast durumund4 kapsama giren her bir igyeri igin ayrr bagvuru yaprlrr ve her bir igyeri ayn ayn delerlendirilir,
igyerlerinin, aynr organizasyon yaplsl iginde ayrr bir birim geklinde 6rg0tlenmig birden fazla Ar-Ge merkezinin
bulunmast durumund4 her bir Ar-Ge merkezi igin yeni igyeri dosyasr tescil edilmek suretiyle ayrr bagvuru yaprlrr.
(14) Tamamlanmamtg bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumund4 Ar-Ge ve yenilik projesini
devralan igletme, gerekli gartlan ta$lmasr hdlinde igveren hissesi sigorta primi desteginden yararlanrr. Buna kargrn,
tamamlanmtq bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumund4 Ar-Ge ve yenilik projesini devralan igletme,
igveren hissesi sigorta primi destelinden yararluramaz.

(15) Hizmetleri ve iicretleri daha iince Kanuna gtire bildirilmig olan sigortahlara, igverenlerince, toplu ig
yenilik faaliyetleriyle ilgili gahgmalara ait
ticret farklanna iligkin ek nitelikteki ayhk prim ve hizmet belgelerinin toplu ip sdzlegmesinin imzalandrlr ayr takip
eden ayrn sonuna kadar Kuruma verilmesi hdlinde, igveren hissesi sigorta primi destepinden yararlanrlabilir.
(16) Birinci fikra kapsamtnda belirtilen projelerde gorev alan veya igletmelerde gahqan kamu personeli, aylk
sosyal g0venlik destek primine tabi olanlar, 51611986 tarihli ve 3308 sayrh Mesleki Elitim Kanununda belirtilen aday
gtrak, grrak ve igletmelerde mesleki e$itim gOren ti[renciler ile topluluk sigortasrna tabi olanlar igin, igveren
hissesi
sigorta primi destelinden yararlanrlamaz.
sdzlegmelerine istinaden 0cret farkr Odenmesine karar verilmesi ve Ar-Ge

(

17) Kanun kapsamtna giren sigortahlara iicret drgrnda yaprlan odemeler, Kanun kapsamrnda diizenlenen

aylk

prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca dihil edilmez. Bu odemeler, destek kapsamma girmeyen
aylk
prim ve hizmet belgesiyle Sosyal Giivenlik Kurumuna bildirilir.
( l8) Kanun kapsamtnda duzenlenen ayhk prim ve hizmet belgelerinden
dolayl tahakkuk eden igsizlik sigortasr
primleri hakkrnda igveren hissesi sigorta primi desteli uygulanmaz.
(19) Kanun kapsamtna giren sigortahlar igin diizenlenecek ayhk prim ve hizmet belgeleri igin damga vergisi
alrnmaz.

(20) Yukandaki hiikiimler gergevesinde dolan sigorta prim desteli tutarlan, bu yonetmeligin ytiriirliile

girdili tarihten itibaren takvim yrhntn

tiger ayhk ddnemleri itibarryla Sosyal Ggvenlik Kurumu tarafrndan Eliitqe ve

Mali Kontrol Genel M0diirl0$iine bildirilir.
DORDUNcTJ BOLUM
Teknogirigim Sermayesi Desteli
Teknogirigim sermayesi desteli uygulamasr

MADDE 12 - (l) Teknogirigim sermayesi destefine, drgiin dlrenim veren
iiniversitelerin herhangi bir lisans
programrndan bir yrl iginde mezun olabilecek durumdaki
6!renci, ytiksek lisans veya doktora osrencisi ya da lisans,
yuksek lisans veya doktora derecelerinden birini 0n bagvuru
tarihinden en gok beg yrl 0nce almrg kigiler baqvurabilir.
(2) Birinci fikrada belirtilen "bir yrl iginde mezun olabilme"
$artlnln; ilgili iiniversitenin yetkili birimlerince
teknogirigim sermayesi desteli igin talepte bulunulan merkezi yonetim
kapsamrndaki kamu idaresi adrna duzenlenen
bir yazryla "0n ba$vuru tarihinden en qok beg yrl Once alma" gartrnrn ise ilgili
universitelerce verilen grkrg belgesiyle
veya diplomayla tevsik edilmesi gerekir.
(3) Destekten, merkezi ydnetim kapsamrndaki kamu idaresi tarafrndan
kabul edilmig i9 planrna uygun bigimde
ve destek bagvurusundan sonra ihdas edilmig ve girigimcinin tek bagrna temsil
ve ilzama yetkili oldulu igletme
yararlanabilir.
(4) igletme yetkilisi, igletme diizeyinde katma deler ywatan, bir veya
birden gok gergek veya tiizet kigiye ait
olan igletmeyi tek bagrna ve en genig qekilde temsil ve ilzama yetkili olan kigidir.
(5) Merkezi ydnetim kapsamrndaki kamu idarelerince, iigtincii fikrada
belirtilen gartlan ta$ryan i$letmelere bir
defaya mahsus olmak iizere, teminat altnmaksrzrn ve hibe olarak 100.000.- yeni
Turk Lirasrna kadar teknogirigim
sermayesi deste!i verilebil ir.
(6) Teknogirigim sermaye destelinden yararlanan igletmelere ait Ar-Ge ve yenilik
projelerinin kamu kurum ve
kuruluplarrnca desteklenmesi durumund4 teknogirigim sermayesi olarak verilen destek
tutan, Ar-Ge ve yenilik projesi
harcamalarrndan veya deste!inden indirilmez.
(7) Destek karannt veren merkezi ytinetim kapsamrndaki kamu idaresi bir iqletmeye
verilecek hibe geklindeki

sennaye destelini taksitlere bdlebilir, destek Odemelerinin yaprlmasr igin gegitli bagarrm dlgutlerinin
yerine
getirilmesini gart kogabilir, 0ncelikli olarak destekleyeceli teknolojik alanlar belirleyebilir.
(8) Kanun kapsamrnd4 yrh btitqesinde Ar-Ge harcamalanntn desteklenmesi amacryla hibe geklinde
6deneli
bulunan merkezi ydnetim kapsamrndaki kamu idarelerinin tiimii tarafrndan yaprlan odemelerin
toplamr, her takvim yrh
iqin 10.000.000.- Yeni T0rk Lirasrnr atamaz. Bu husus merkezi yonetim butqesinin hazrrlanmasr ve uygulanmasr
esnasrnda dikkate ahnrr ve izlenir.

(9) Beginci ve sekizinci fikralarda betirtilen maktu tutarlar, takip eden yrllarda Vergi Usul
Kanununa g6re her

ytl belirlenen yeniden delerleme oranrnda artrnlmak suretiyle dikkate ahnrr.

BE$iNci BOLUM
Damga Vergisi istisnasr
Damga vergisi istisnasr uygulamasr
MADDE 13 (l) Kanun kapsamrndaki her t0rlii Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak diizenlenen
kd$rtlar damga vergisinden miistesnadlr.
(2) Damga vergisi istisnasrnrn uygulanabilmesi igin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamrnda yaprlacak iglemleri
belirten ve deste$i veren kamu kurum ve kurulugu, Ar-Ge merkezleri ile rekabet oncesi igbirlili projeleri igin baqvuru
yaptlan kamu kurumu, teknoloji merkezi igletmeleri igin TEKMER miidiirlulii, uluslararasr fonlarca desteklenen ya
da
TUBiTAK tarafrndan yiiriitiilen Ar-Ge ve yenilik projeleri igin TUBiTaK tarafindan onayh listenin, iqlem esnasrnda
noter, resmi daireler, diler kamu kurum ve kuruluglan gibi iqlem yapan kurum ve kuruluglara ibraz edilmesi yeterli
olup, iglem yapan kurum veya kuruluglarca bagka belge aranmaz.

-

(3) iglem esnastnd4 sdz konusu onayh listenin herhangi bir sebeple ibraz edilememesi durumunda, kdsrtlara
iligkin damga vergisi ilgililerce Odenir.

(4) Destek ve tegvik unsurlartntn amacr

drgrnda kullanrlmasr, $artlann

ihlali veya projelere y6nelik

deEerlendirme raporlartntn olumsuz olmasrnrn tespit edilmesi hdlinde, istisna uygulamasrna konu
olan damga vergisi
23 iincii madde kapsamrnda igletmelerden tahsil edilir. iglem esnasrnda istisna uygulantrken, siiz konusu listenin
ibraz

edilmig olmasr bu uygulamayr etkilemez.
(5) Kanun kapsamtnda damga vergisi istisnasr uygulamak suretiyle iplem yapan kurum ve kuruluglar, istisna
sebebiyle ilgililerine Odettirilmeyen veya Odeme srrasrnda tevkif edilmeyen damga vergisine iligkin olarak igerigi

Maliye Bakanhlrnca belirlenecek olan bildirimi, iglemin yaprldrlr tarihi izleyen

I

ay iginde ilgililerin gelir

ve

kurumlar vergisi baklmrndan balh bulundugu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
(6) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak dtizenlenen ve istisnaya konu olan k6lrtlar ile istisnanrn
uygulanmastna dayanak tegkil eden belgeler, kdlrtlann diizenlendipi tarihten itibaren 5 yrl muhafaza

edilir

gerekti[inde ilgili kiqi ve kurumlara ibraz edilir.

ve

ALTINCI BOLUM
Delerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge Merkezleri ile
Rekabet Oncesi

iqbirlili Projelerine iliqkin Hususlar

Delerlendirme ve Denetim Komisyonu

MADDE 14 - (l) Ar'Ge merkezi ve rekabet dncesi igbirlili projelerinin degerlendirme ve denetimi,
Delerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafindan yaprlrr.
(2) Delerlendirme ve Denetim Komisyonu agaprda belirtilen be9 iiyeden olugur.
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