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Konu Başlıkları
➢ 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun
➢ Ar-Ge İndirimi Uygulama Esasları
➢ Uygulamanın Başlangıcı
➢ İndirim İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
✓ Kurumlar vergisi istisnası uygulaması?
✓ Gümrük vergisi istisnası ve tek pencere sistemi uygulaması?
✓ Gelir vergisi istisnası uygulaması?
✓ Asgari geçim indirimi uygulaması?
✓ Damga vergisi istisnası uygulaması?
✓ Sosyal Sigortalar Primi istisnası uygulaması?
✓ Projede geçen sürenin hesaplanması ve haftalık 45 saatin önemi?
✓ Mesai, prim, ikramiye, yol, konaklama gibi ek kazançlarda uygulamalar?
➢ Hibe ve fon desteklerinin durumu?
➢ Uygulamanın Sona Ermesi
➢ Ar-Ge İndirimine Konu Edilebilecek Giderler ve Kapsamı
➢ Faaliyet Raporu Süreci
MALİ MÜŞAVİRLİK

Mali Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

Ar-Ge İndirimine tabi harcamaların neler olduğu ?
Harcamaların nasıl muhasebeleştirileceği ?

Beyannameye nasıl dahil edileceği ?
Hibelerin kayıtlara nasıl yansıtılacağı ?
İstisnaların nasıl uygulanacağı ?

MALİ MÜŞAVİRLİK

İstatistiksel Bilgiler

MALİ MÜŞAVİRLİK

İstatistiksel Bilgiler

MALİ MÜŞAVİRLİK

5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun
Kanun Numarası : 5746
Kabul Tarihi
: 28/2/2008
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814
Bu Kanunun Amacı;
Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet
edebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bunun için;
✓ Teknolojik bilgi üretilmesini,
✓ Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını ürün kalitesi ve standardının
yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini,
✓ Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
✓ Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,
✓ Teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile ArGe’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
✓ Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını
desteklemek ve teşvik etmektir.
MALİ MÜŞAVİRLİK

5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Yönetmelik – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 10/06/2016 Sayı : 29797

Bu Yönetmeliğin Amacı;
Destek ve teşviklere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
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5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında kanun Genel Tebliğleri

Tebliğler – Maliye Bakanlığı ( Gelir İdaresi Başkanlığı )
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 30/09/2016 Sayı : 29843
4 No’lu Tebliğ
Gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar,
5 No’lu Tebliğ
Damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin açıklamalar,

6 No’lu Tebliğ Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermayesi desteği
uygulamasına ilişkin açıklamalar.
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Tanımlar

Ar-Ge Merkezi Nedir?
Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde
örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve
en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve
yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Tasarım Merkezi Nedir?
Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde
örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam
zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği
olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

MALİ MÜŞAVİRLİK

Tanımlar

Ar-Ge Projesi Nedir ?
Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum,
kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları,
sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge
faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde
gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projelerdir.
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Tanımlar

Tasarımcı Kimdir?
Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin
yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya
tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım
alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişiler
tasarımcı olabilirler.
Tasarım Projesi Nedir?

Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum,
kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta
doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım
faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde
tasarımcı tarafından yürütülen projelerdir.
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Uygulamanın Başlangıcı

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde 5 kişiden oluşan Değerlendirme ve Denetim Komisyonu
tarafından başvuru sahibine olumlu karar tutanağının düzenlendiği andan
itibaren uygulama başlamış kabul edilir.
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Mali Süreçlerde İlk Adım

Kanun kapsamında ilk defa Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanacak olan
Ar-Ge merkezlerinden "Ar-Ge Merkezi Belgesi", tasarım merkezlerinden
“Tasarım Merkezi Belgesi”, dilekçe ekinde bağlı bulunulan vergi dairesi ile
bağlı olunan Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne bilgi verilir.
Sosyal Sigorta bünyesinde 5746 Kanun tanımlaması yaptırılır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları

Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;
Gümrük Vergisi İstisnası Uygulaması;
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması;
Çalışanlara Sağlanan Damga Vergisi İstisnası Uygulaması;

İşverene Sağlanan SGK İşveren Primi İstisnası Uygulaması;
İşverene Sağlanan Damga Vergisi İstisnası Uygulaması;
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum
kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu
maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde %100 indirim konusu yapılır.
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Ar-Ge Konusu Giderler
İlk madde ve malzeme giderleri:
1) Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara
mamul, yedek parça, prototip ve benzeri giderler ile 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi tutulması mümkün olmayan
maddi kıymetlerin iktisabına ilişkin giderleri kapsar.
2) Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge ve yenilik veya tasarım
faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge, yenilik ve tasarım
harcaması kapsamındadır. Bu nedenle, henüz Ar-Ge ve yenilik veya tasarım
faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin
maliyet tutarlarının stok hesaplarında; kullanılan, satılan ya da elden
çıkarılanların da stok hesaplarından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekir.
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Ar-Ge Konusu Giderler

Amortisman giderleri:

İşletmenin envanterinde kayıtlı demirbaşların Ar-ge kapsamında kullanılması
durumunda kullanılan süreye denk gelen amortisman tutarı Ar-Ge gideri olarak
kayıt altına alınabilir.

MALİ MÜŞAVİRLİK

Ar-Ge Konusu Giderler
Personel giderleri:
1) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan Ar-Ge veya
tasarım personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ve gelir vergisi stopajı teşviki
uygulaması kapsamında bulunan ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. Ar-Ge veya tasarım
merkezleri alanı dışında geçirilen süreye isabet eden ve Bakanlar Kurulunca belirlenen
sınırlar dâhilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilen ücretler de Ar-Ge
ve tasarım indirimine konu edilir. Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında
geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama,
gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler
Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.
2) Tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmamak üzere,
Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek
personelinin gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu
mahiyetteki giderler de personel gideri kapsamındadır.

3) Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı
zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları,
Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınır.
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Ar-Ge Konusu Giderler
Çeşitli giderler:
1) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme,
nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım
ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını
sağlamak için yapılan giderleri kapsar.
2) Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi
ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır. Ancak, büro ve
kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.
3) Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya
amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak
genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda
değerlendirilmez.
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Ar-Ge Konusu Giderler
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri:
Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya
tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum
ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz
hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan
ödemelerdir.
DİKKAT
Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen
toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.
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Ar-Ge Konusu Giderler
Vergi Resim ve Harç Giderleri:

Doğrudan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olan ve gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim
ve harçları kapsar.
Doğrudan Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar
için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;
Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin
harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına
imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur.
75. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
751. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752. Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları
263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
268. Birikmiş Amortismanlar (-)
63. Faaliyet Giderleri (-)
630. Araştırma ve Geliştirme Gider (-)
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;

Hesaplanan Ar-Ge ve tasarım indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi
beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırına yazılır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;

Hesaplanan Ar-Ge ve tasarım indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi
beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırına yazılır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;
Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu
yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip
eden yıllarda Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılarak dikkate alınır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;
Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamındaki harcamalar ayrıca, Vergi
Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir.

Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkân kalmaması veya projenin
başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hâllerinde, ArGe, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda
aktifleştirilmiş olan tutarlar doğrudan gider yazılır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;
Tamamlanmamış Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin devredilmesi hâlinde,
devri gerçekleştiren işletmelerce aktifleştirilen tutarlar kazanç tutarının
tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate alınır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım
projesini devralan işletmelerce devir tarihinden sonra proje kapsamında yapılan
harcamalar Ar-Ge ve tasarım indirimine konu olur.
Projenin devri için ayrıca bir bedel ödenmişse, bu bedel Ar-Ge ve tasarım
indirimine konu edilemez.
Tamamlanmış bir Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesinin devredilmesi
durumunda, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesini devralan işletme Ar-Ge ve
tasarım indiriminden yararlanamaz.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;
Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi
Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) ve (13) numaralı bentleri
ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(ğ) bentleri hükümleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi hükümlerinden ayrıca
yararlanamazlar.
ÖNEMLİ
Bu indirimden yararlanacak işletmelerin, Bakanlar Kurulunca belirlenen
kriterler doğrultusunda faaliyet raporu ve ekinde Bakanlıkça istenen belgeleri
bağlı bulunulan vergi dairesine takip eden yılın HAZİRAN ayı sonuna kadar
ibraz etmeleri esastır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması; ÖRNEKLER

Ar-Ge Harcamalarının
Kapsamı
İlk Madde ve Malzeme
Gideri

2019 Yıllık
Tutar
750.000,00

Personel Gideri

1.250.000,00

Genel Giderler

300.000,00

Amortismanlar
Vergi,Resim ve Harçlar

Genel Giderler
Kira Gideri

120.000,00

Su Gideri

30.000,00

Bakım-Onarım Gideri

20.000,00

50.000,00

Haberleşme Gideri

15.000,00

10.000,00

Enerji Gideri

25.000,00

Sigorta Giderleri

17.500,00

Bilimsel Yayın Giderleri

72.500,00

Dışarıdan sağlanan fayda
ve hizmetler

640.000,00

Toplam Ar-Ge Harcaması

3.000.000,00

TOPLAM

MALİ MÜŞAVİRLİK

Yıllık Gider

300.000,00

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;
Örnek 1 :
XX A.Ş. Ar-Ge Merkezi Bünyesinde 2019 Yılında 20 Tam Zamanlı Ar-Ge
Personeli İle 3.000.000,00 _TL Toplam Ar-Ge Harcaması Yapmıştır.
Ar-Ge İndirimi Hesaplaması Aşağıdaki Gibi Olacaktır:
2019 Yılı Ar-Ge İndirimi

Yıllık Tutar

2019 Yılı Ar-Ge Haraması Tutarı

3.000.000,00

Ar-Ge İndirimi ( % 100 )

3.000.000,00

Sağlanan Kurumlar Vergisi Avantajı (% 22 )
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660.000,00

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;
Aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi
artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya
tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde 50’si ticari kazancın
tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
İLAVE AR-GE İNDİRİMİ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ar-Ge veya tasarım harcamalarının toplam ciro içindeki payı,
Tescil edilen ulusal veya uluslar arası patent sayısı,
Uluslar arası destekli proje sayısı,
Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya
oranı
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması;

Örnek 2 :
XX A.Ş. Ar-Ge Merkezi Bünyesinde 2019 Yılında Çalışan Araştırmacı Sayısı
2018Yılına Göre %20 Artış Göstermiştir.

Bu Şekilde İlave Ar-Ge İndirimi Hesaplaması Aşağıdaki Gibi Olacaktır:
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
İLAVE AR-GE İNDİRİMİ
AR-GE HARCAMASI TUTARI

2018 YILI
1.000.000,00

2019 YILI
3.000.000,00

AR-GE HARCAMASI TUTARINDAKİ ARTIŞ

2.000.000,00

İLAVE AR-GE İNDİRİM TUTARI

1.000.000,00

İLAVE AR-GE İNDİRİMİ KURUMLAR VERGİSİ FAYDASI

220.000,00

2019 YILI HARCAMALARINA İLİŞKİN AR-GE İNDİRİMİ
TUTARI

3.000.000,00

İLAVE AR-GE İNDİRİMİ TUTARI

1.000.000,00

TOPLAM AR-GE İNDİRİMİ TUTARI

4.000.000,00

NORMAL AR-GE İNDİRİMİ K. VERGİSİ FAYDASI (1)

660.000,00

İLAVE AR-GE İNDİRİMİ TUTARI K.VERGİSİ FAYDASI (2)

220.000,00

SAĞLANAN TOPLAM KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI

880.000,00
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
2019 YILI FAALİYET KARI

5.000.000,00

2019 YILI FAALİYET KARI

3.000.000,00
3.000.000,00

KURUMLAR VERGİSİ
MATRAHI (A)

5.000.000,00

KURUMLAR VERGİSİ
MATRAHI (A)

KURUMLAR VERGİSİ (%22)

1.100.000,00

KURUMLAR VERGİSİ (%22)

660.000,00

AR-GE İNDİRİMİ TUTARI

(3.000.000,00)

AR-GE İNDİRİMİ TUTARI

(3.000.000,00)

İLAVE AR-GE İNDİRİMİ
TUTARI

(1.000.000,00)

İLAVE AR-GE İNDİRİMİ
TUTARI

(1.000.000,00)

TOPLAM AR-GE İNDİRİMİ
TUTARI (B)

(4.000.000,00)

TOPLAM AR-GE İNDİRİMİ
TUTARI (B)

(4.000.000,00)

KURUMLAR VERGİSİ
MATRAHI (A-B)

(1.000.000,00)

KURUMLAR VERGİSİ
MATRAHI (A-B)

1.000.000,00

ÖDENECEK KURUMLAR
VERGİSİ

220.000,00

ÖDENECEK KURUMLAR
VERGİSİ

KURUMLAR VERGİSİ
AVANTAJI

880.000,00

GELECEK DÖNEME DEVİR
K.VERGİSİ AVANTAJI
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0,00
220.000,00

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Gümrük Vergisi İstisnası Uygulaması; ( Tek Pencere Sistemi )
20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı
Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya
ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere
ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) yürütülen sistemi,
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
İşverene Sağlanan Damga Vergisi İstisna Uygulaması

Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım
faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz

Ar-Ge projesi kapsamında tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde uygulanan Binde
9,48 damga vergisi işlemi için istisna uygulaması yapılabilmektedir.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan İstisnalar

Ar-Ge Projesi kapsamında şirket kuranlar ve/veya Ar-Ge ve
Tasarım Merkezleri ile Teknopark firmaları
4691 – 5746 İki kanun arasındaki uygulama farkı
Puantaj kartı TURNİKE uygulaması

Haftalık 45 saat uygulaması
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Haftalık 45 Saatin Önemi
– Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde haftalık çalışma süresi günde 7,5 saatten 6 günde 45
saat olur, pazar ücreti de hak edilerek prim gün sayısı 7 gün olarak bildirilir. Haftada 5 iş
günü günde 9’ar saatten haftalık 45 saat olur, cumartesi ve pazarı da hak eder ve 7 gün prim
hizmet günü olarak bildirilir.
– Ay içinde 4 haftanın gün sayıları toplamı 28 gündür, son iki gün 7,5 saatten 15 saat
çalışıldığında prim gün sayısı 30 olarak bildirilir.

– Eğer son iki günden birinde çalışılmazsa veya eksik çalışılırsa, ayın çalışma
günlerinin tamamında proje kapsamında çalışmamış olan bu personele ait ücretinin
pazar gününe tekabül eden tutarları teşvik kapsamında değerlendirilmez. Bu bağlamda
haftalık bazla bakıp, örneğin 2 hafta 45 saat çalışırken, bir hafta 47 saat çalışmış diğer
hafta 43 saat çalışmış ise fazla mesai eksik haftaya saydıramıyoruz, pazarlardan
teşvikte yararlanılmıyor.
– Bu maddede haftalık 45 saat tam çalışma için esas alındığından o hafta içinde bir
gün 6,5 saat diğer gün 8,5 saat çalışarak dengeleyebilir. Ancak bunun genel çalışma
koşullarına uygun olması gerekmektedir.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek
personeline bu faaliyetlerine ilişkin olarak ödenen ve Gelir Vergisi Kanununun 61
inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilen prim, ikramiye ve benzeri
ödemeler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti
kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi
tutarına öncelikle 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
Asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubundan sonra
Kalan gelir vergisi tutarının
Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans
derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i,
Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip
olanlar için yüzde 90’ı
Diğerleri için yüzde 80’i her bir personel bazında muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilmektedir.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 15 (on
beş) (2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen sınıflarda yer alan
sektörler için otuz) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli, tasarım merkezlerinde ise en
az 10 (on) tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.

5746 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, asgari Ar-Ge veya
tasarım personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin
üçer aylık dönemler itibarıyla ortalamasının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki
personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın
toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınacaktır.

MALİ MÜŞAVİRLİK

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

5746 sayılı Kanun kapsamında tam zamanlı olarak çalışan personelin, ay içindeki
çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olması
halinde,

hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine
isabet eden süreler de tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınacaktır.
Ancak, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri tam
zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmayacaktır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması
Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine
ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan
ücret tutarları Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir
vergisi stopaj teşvikinden yararlandırılacaktır.
Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin
hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda
belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin
uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında geçirilecek sürelerin projelerle doğrudan ilgili
olduğu ile Ar-Ge ve tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğunun
tevsiki ve sorumluluğu, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetimine aittir. Bu kapsamda
teşvikten yararlanmış olan Ar-Ge veya tasarım personeline ilişkin liste projeler
itibarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan yıllık faaliyet raporlarında
bildirilecektir.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süre ile çalışan Ar-Ge veya tasarım
personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı
geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (üniversiteden onaylı aylık ders
saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında
değerlendirilecektir.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman
eşdeğeri sayısı, toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının
yüzde onunu aşamayacaktır.
Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir.
Destek personelinin toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli
sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin
ücretinden başlamak üzere teşvik uygulanacaktır.
Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine gelir vergisi teşviki uygulanacak destek
personeli işverence belirlenecektir.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

Yabancı uyruklu Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırılabilir.

MALİ MÜŞAVİRLİK

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

ÖRNEK 1: (X) Anonim Şirketinin Ar-Ge merkezinde tam zamanlı 70 Ar-Ge
personeli ve 6 destek personeli çalışmakta olup Ar-Ge personelinin 9'u doktoralıdır.
Doktoralı ve bekar personel Bay (B)'ye, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına
ilişkin olarak, 2019 yılı Temmuz ayında haftada 45 saati geçmemek üzere çalışması
karşılığında 5.000 TL brüt ücret ödenmektedir. Bay (B), yürüttüğü proje gereği bu
dönemdeki faaliyetlerinin %40’ını saha araştırması amacıyla bölge dışında
gerçekleştirmektedir.
(A) A.Ş.'nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında
çalıştırılan doktoralı ve bekar personel Bay (B)'ye ait istisna uygulaması aşağıdaki
gibi olacaktır.

MALİ MÜŞAVİRLİK

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması
a

Brüt Ücret Tutarı

5.000 TL

b

Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15*=)]

4.250 TL

c

Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x %15**=)

637,5 TL

ç

Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı

191,88 TL

Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c 445,62 TL
ç=)
e Terkin Edilecek Tutar
423,34 TL
(Saha araştırması için bölge dışında geçirilen süre dahil) (d x %
95=)
f Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (d - e=)
22,28 TL
* (SGK primi işçi payı %14 + işsizlik sigortası primi işçi payı %1= %15)
** (Her bir çalışanın ücret ödemeleri dolayısıyla ulaşmış olduğu matrah toplamına
uygulanacak vergi tarifesi dikkate alınarak hesaplanacaktır.)
d
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

ÖRNEK 2: 2019 yılında (X) Anonim Şirketi tarafından sanayi alanında yürütülen ve
bir kamu kurumu tarafından desteklenen tasarım faaliyetinde tam zamanlı ve
doktoralı 4 personel, 6 teknisyen ve 1 destek personeli görev yapmaktadır.
- Doktoralı personelin her birine tasarım faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin
4.000 TL brüt ücret ödenmektedir.
- Diğer personelin her birine tasarım faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin
Asgari ücret olan 2.558,40 TL brüt ücret ödenmektedir.

(X) A.Ş.’nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemeleri haftalık 45 saatlik çalışmalara
ilişkin olup istisna uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması
a) Doktoralı ve bekar olan bir personele ait istisna hesaplaması:

a Brüt Ücret Tutarı

4.000,00 TL

b Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15*=)]

3.400,00 TL

c Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b
x %15**=)

510,00 TL

ç Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı

191,88 TL

d Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan
Tutar (c - ç=)

318,12 TL

e Terkin Edilecek Tutar (d x % 95=)

302,21 TL

f Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (d - e=)
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15,91 TL

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması
b) Bekar diğer personele ait istisna hesaplaması :

a Brüt Ücret Tutarı
2.558,40 TL
b Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15*=)]
2.174,64 TL
c Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b
326,20 TL
x %15**=)
ç Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı
191,88 TL
d Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c 134,32 TL
ç=)
e Terkin Edilecek Tutar (d x % 80=)
107,46 TL
f Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (d - e=)
26,86 TL
* (SGK primi işçi payı %14 + işsizlik sigortası primi işçi payı %1= %15)
** (Her bir çalışanın ücret ödemeleri dolayısıyla ulaşmış olduğu matrah toplamına
uygulanacak vergi tarifesi dikkate alınarak hesaplanacaktır.)
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması

ÖNEMLİ :
Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge ve tasarım kapsamında çalışan personelin
her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 "Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Kapsamında Gelir
Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda gösterilecek ve bu bildirim
muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

Çalışanlara ödenecek ücretlerde yer alan damga vergisi % 100 istisna kapsamındadır.

Damga Vergisi Oranı Brüt Ücretin Binde 7,59
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Uygulamanın Başlangıcı
İşverene Sağlanan SGK Primi İstisnası Uygulaması

DİKKAT !!!

SGK prim uygulamasından faydalanabilmek için SGK borcunun olmaması
gerekmektedir
SGK Tahakkukunun yasal süre içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Ar-ge kapsamında geçirilen süreler için istisna uygulanabilir.
Ücret dışında yapılan ödemeler istisna kapsamı dışındadır.
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İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
İşverene Sağlanan SGK Primi İstisnası Uygulaması

Sigortalı Çalışanlarda SGK Hesaplamaları
-Brüt Ücret Tutarı
-Ücret Matrahı [3.000-(3.000x %15=)]
-Hesaplanan Gelir Vergisi Matrah*0,15
-Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi
-Asgari Geçim İnd.Sonra Kalan G.V.
-Terkin Edilecek Gelir Vergisi
-Vergi dairesine ödenecek tutar

3.000,00 TL
2.550,00 TL
382,50 TL
191,88 TL
290,62 TL
152,50 TL
38,12 TL

2.558,40 TL
2.174,64 TL
326,20 TL
191,88 TL
134,32 TL
107,46 TL
26,86 TL

450,00 TL
675,00 TL
1.125,00 TL
232,50 TL

266,62 TL
399,94 TL
666,56 TL
137,75 TL

5510 Say.Kan.İşveren Prim Desteği

150,00 TL

88,87 TL

Teşvikli Olarak Ödenecek SGK Tutarı

742,50 TL

439,94 TL

SGK Hesaplama
SGK İşçi Payı (%14) + İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)
SGK İşv.Payı (%20,5) + İşsizlik Sig.İşv.Payı (%2)
Toplam Ödenmesi Gereken
5746 AR-GE İşveren Prim Desteği (%50)
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Hibe ve fon desteklerinin durumu?

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve
kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları
kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge
projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar ile uluslararası
fonlardan aldıkları hibe destekler, desteğin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun
olarak özel bir fonda izlenir

Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre
vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının tespitinde
Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcaması olarak dikkate alınmaz.
Bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilave dışında
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hâlinde,
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle
birlikte işletmeden tahsil edilir.
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Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam
eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için
uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu
kapsamda her bir Ar-Ge merkezine sağlanacak destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde
istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez

Bu destekten yararlanılabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/3/2016 (dahil)
tarihinden sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi esastır.
Bakanlık tarafından alınan destek tutarı özel fon kapsamında değerlendirilir.
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Temel Bilimler Desteği

Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta
prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.

İşletme, bu destek kapsamında istihdam ettiği personelin işe alınması ve işten
ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda
bildirmekle yükümlüdür.
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Öğretim Elemanlarının Görevlendirilme Desteği

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen
faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç
duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı
olarak görevlendirilebilirler.
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Tasarım Tescil Desteği

Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından
belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil
giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları çerçevesinde geri
ödemesiz olarak desteklenebilir.

MALİ MÜŞAVİRLİK

Uygulamanın Sona Ermesi
Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde Değerlendirme ve Denetim
Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve
ihlalin ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi
Bakanlık tarafından iptal edilir veya eksikliklerin giderilmesi için üç ayı
geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan
destek ve teşviklerden yararlanamaz.
Ar-Ge merkezlerinde veya tasarım merkezlerinde tespit edilen eksiklikler
verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye verilen Ar-Ge Merkezi
Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Herhangi bir üç aylık dönemde asgari AR-GE personeli çalıştırma şartını ihlal
eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe
kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.
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Uygulamanın Sona Ermesi

Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi iptal edilen işletmeler
belgenin iptalini müteakip en erken bir yıl sonra Ar-Ge Merkezi Belgesi veya
Tasarım Merkezi Belgesi başvurusu yapabilirler.
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Değişiklikler

Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip işletmelerin,
tür veya unvan değişikliği, devir, birleşme, tam bölünme, kısmi bölünme
işlemleri ile adres değişikliği ve ek fiziki alan taleplerine ilişkin bilgiler,
işletme tarafından Bakanlığa bildirilir.
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Mesut ŞENEL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
www.ifasturk.com.tr
www.ifasturk.com

www.mesutsenel.com
mesutsenel@ifasturk.com
İstanbul Merkez : (+90) 212 – 908 06 60
Ankara Şube: (+90) 312 – 524 23 64
Bursa Şube : (+90) 224 – 908 06 60
İzmir Şube : (+90) 232 – 908 06 60
(+90) 537 - 403 98 96

IFASTURK HAKKINDA

IFASTURK “Uluslararası Finansal Denetim Sistemi” farklı iş kollarında faaliyet
gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara, 3568 sayılı Kanun kapsamında yetki almış
uzman kadrosuyla, başta
• Bağımsız denetim ve mali müşavirlik hizmetleri olmak üzere,
• Mali alanda bilirkişilik,
• Muhasebe organizasyonu,
• Ar-Ge Danışmanlığı
• İhracat destekleri danışmanlığı
• Yatırım teşvik destekleri danışmanlığı
olarak müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda, geniş yelpazede hizmetler sunmaktadır.
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IFASTURK HAKKINDA

Bu ana başlıkların yanı sıra, bizi girişim faaliyetlerinin en önemli
adreslerinden biri konumuna getiren 4691 Sayılı Kanun Kapsamında
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuat Danışmanlığı, 5746 Kanun
Kapsamında AR-GE Mevzuat Uygulamaları ile Devlet Destek ve Teşvik
Danışmanlığı alanlarında da büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Kurumlara
fayda yaratacak çözümlerin oluşmasıyla ilgili olarak kamu kuruluşlarının
desteklemiş olduğu mali ve ekonomik yatırım teşvikleri ile hibe ve
destek faaliyetlerini çok yakından takip ederek müşterilerimize faydalı
modeller üretmeye çalışıyoruz.
Verdiğimiz hizmetlere ilişkin
adresinden ulaşabilirsiniz.
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geniş

bilgiye

www.ifasturk.com.tr

IFASTURK SUNULAN HİZMETLER

Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri,
Bağımsız denetim ve KDV iadesi hizmetleri,
Şirket değerleme hizmetleri,
E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv hizmetleri,
Şirket kuruluş ve yapılandırma hizmeti,
Bordrolama insan kaynakları hizmeti,
AR-GE Yardım ve Desteklerine ilişkin mali raporların hazırlanması ve
danışmanlık hizmetleri,
✓ Teknopark ve Ar-Ge Muhasebe hizmetleri,
✓ Arşiv hizmetleri

MALİ MÜŞAVİRLİK

IFASTURK SUNULAN HİZMETLER

Teşvik Danışmanlığı
✓ Yurt dışına açılma ve pazar araştırması hizmetleri,
✓ Şirket ya da kurumunuzun ne tür teşviklerden faydalanılabileceğinizin tespiti.
✓ Faydalanılacak teşvikler ile ilgili belgelerin düzenlenmesi ve adınıza başvurunun
gerçekleştirme hizmetleri,
✓ Teşvik durumunun takibi hizmeti,
✓ Yatırım teşvik belgesi alma hizmetleri,
✓ Teşvik başvurusundan, şirket banka hesabınıza devlet tarafından para yatırıldığı
ana kadar her aşamada danışmanlık hizmetleri

MALİ MÜŞAVİRLİK

BAŞARILARIMIZ – BİZİMLE ÇALIŞANLAR NE KAZANDI

BİLİŞİM ( MOBİL UYGULAMA – OYUN GELİŞTİRME )

+ 750.000 USD
REKLAM DESTEĞİ

+ 400.000 USD
KOMİSYON DESTEĞİ

+ 150.000 USD
GELİŞTİRME DESTEĞİ

YURT DIŞI BRİM
+ 1.500.000 USD
KİRA DESTEĞİ
SAĞLIK TURİZMİ VE EĞİTİM SEKTÖRÜ

+ 250.000 USD
EĞİTİM
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+ 80.000 USD
SAĞLIK

+ 75.000 USD
PERSONEL

BAŞARILARIMIZ – BİZİMLE ÇALIŞANLAR NE KAZANDI

BİLİŞİM ( AR-GE TÜBİTAK )

+ 15.000.000 TL
1512 - BİGG

+ 3.000.000 TL
1501 – SANAYİİ AR-GE

+ 8.000.000 TL
1507- AR-GE BAŞLANGIÇ

KOSGEB
+ 5.500.000 TL
GENEL DESTEK

+ 1.000.000 TL
KREDİ - FİNANS
VERGİ VE SGK İSTİSNASI

+ 2.000.000 TL
VERGİ - STOPAJ

+ 2.000.000 TL
SGK PRİMİ

MALİ MÜŞAVİRLİK
MÜŞAVİRLİK VE DENETİM
MALİ

+ 50.000.000 TL
KURUMLAR

BAŞARILARIMIZ – BİZİMLE ÇALIŞANLAR NE KAZANDI
YATIRIM TEŞVİK

+ 25.000.000 TL
YATIRIM TEŞVİK
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