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SĐRKÜLER         Đstanbul, 06.01.2009 
Sayı: 2009/12         Ref: 4/12 
 
 
 
Konu:  
2009 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇĐCĐ VERGĐ DÖNEMĐNDE VE DOLAYISIYLA 2008 
TAKV ĐM YILI HESAP DÖNEM ĐNDE DEVREDEN YATIRIM ĐNDĐRĐMĐ ĐSTĐSNASI 
TUTARLARINA UYGULANACAK ENDEKSLEME ORANLARI  
 
 
Maliye Bakanlığı 387 sıra no.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2008 yılı yeniden 
değerleme oranını % 12 olarak tespit etmiştir.  
 
2008 yılında ÜFE artışı ise % 8,11 olarak gerçekleşmiştir.  
 
24.04.2003 tarihinden önceki başvurulara istinaden düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi 
kapsamında yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz 
olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı yeniden değerleme oranında 
(%12) arttırılmak suretiyle, 

 
Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19’uncu maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce 
başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak 
kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı ÜFE artış oranında 
(%8,11) arttırılmak suretiyle 
 
dikkate alınacaktır. 
 
Yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmek için 2008 yılı birinci geçici vergi döneminde 
tercih yapılmış olması zorunluluğu unutulmamalıdır. Bu tercih ayrı bir dilekçe ile 
yapılabileceği gibi, geçici vergi beyannamesindeki yatırım indirimi bölümünün doldurulması 
da yeterli idi. Bu tercih, 2008 yılının tüm geçici vergi dönemleri ve yıllık beyan açısından 
bağlayıcı olmaktadır. Konu hakkında her geçici vergi döneminde bilgilendirici sirkülerimiz 
tarafınıza gönderilmiştir.  
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69’uncu maddesi kapsamında yatırım indirimi uygulayan 
gelir vergisi mükellefleri, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan gelir vergisi tarifesini; 
kurumlar vergisi mükellefleri ise mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 25’inci 
maddesinde yer alan %30 kurumlar vergisi oranını, indirimin uygulandığı yıl kazancına 
uygulamak suretiyle gelir veya kurumlar vergilerini hesaplayacaklardır.  
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Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69’uncu maddesi uyarınca mükellefler, kazançlarının 
yetersiz olması sebebiyle geçmiş yıllarda yararlanamadıkları ve 2008 hesap dönemine 
devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarından en son 2008 hesap döneminde 
yararlanabileceklerdir. 2008 hesap döneminde de kazanç yetersizliği sebebiyle ya da tercih 
hakkını kullanarak yatırım indirimi istisnasından y ararlanmayan mükelleflerin yatırım 
indirimi istisnası hakları (konu hakkında ayrıca bir kanuni düzenleme yapılmazsa) 
ortadan kalkacak ve 2009 yılına devretmeyecektir.  
 
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
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