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İstanbul, 09.04.2004 
 
24.04.2003 tarih ve 4842 sayılı kanunla yeniden düzenlenen yatırım indirimi uygulamasının usul ve 
esaslarını düzenleyen 35 sıra no’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmış bulunmaktadır. 

  
Tebliğe göre, Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 19 uncu maddesi 
kapsamında 2003 yılı içinde yaptıkları 250 milyar lirayı aşan yatırım harcamaları ile Gelir Vergisi 
Kanunu'nun geçici 61 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, 24/04/2003 tarihinden önce 
yürürlükte bulunan hükümlere göre yatırım indirimi istisnasından yararlanmaya devam etmek isteyen 
mükelleflerin, 2003 yılı içinde yaptıkları 250 milyar lirayı aşan yatırım harcamalarının istisnadan 
yararlanabilmesi için bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

  
Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için sözleşme düzenlemiş 
olan mükelleflerin, yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için ayrıca yatırım indirimi istisnası 
tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu mükelleflerin yatırım indirimi 
istisnasına konu teşkil eden işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki için bu Tebliğ ve ilgili diğer 
mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme ve tetkiklere tam tasdik raporunun ayrı bir bölümünde yer 
verilmesi gerekmektedir. 

  
Yatırım indirimi için öngörülen diğer şartlar yerine getirilmiş olsa dahi Maliye Bakanlığınca tasdik 
zorunluluğu getirilen "yatırım indirimi" istisnasına konu teşkil eden işlemlerin yeminli mali müşavirlere 
tasdik ettirilmemesi veya tasdik raporunun süresinde ibraz edilmemesi hallerinde istisnadan 
yararlanılması mümkün değildir. 

  
Tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin 
verildiği ayı takip eden iki ay (hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler de en geç Haziran ayı sonuna 
kadar) içerisinde verilmesi gerekir. 
 
Tebliğin ikinci bölümünde YMM lerin yatırım indirim istisnası işlemlerini tasdik ederken yeterli miktarda 
güvenilir kanıtı toplamakla yükümlü oldukları ve bu kapsamda,  
 
- Karşıt incelemenin zorunlu olduğu, 
- Üretici veya ithalatçı firma bilgileri ile ilgili olarak araştırma yapılacağı,  
- Yatırımla ilgili varsa fizibilite raporu ve üretici belgesi, taşıma belgesi, montaja ilişkin bilgi ve 

belgeler ile ithal edilmiş ise eşyanın gümrük hattından geçiş belgesi örneklerinin doğruluğunun 
araştırılacağı ve raporun ilgili bölümlerinde bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verileceği, 

- Yatırım harcamalarına ilişkin borçlanma ve/veya ödeme bilgi ve belgeleri ile borç-alacak 
ilişkilerinin birbirlerinin doğrulayıp doğrulamadıklarını araştırılacağı ve ayrıca tevsik zorunluluğu 
kapsamında yapılan (halen geçerli olan 10 milyarlık haddin üzerinde olan) ödemelerin tevsik 
şartına uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edileceği,  

 
ifade edilerek bu konunun titizlikle izleneceği vurgulanmıştır. 
 
Bu nedenle mükelleflerimizin de yatırım harcamalarında her zamankinden daha titiz ve özenli 
davranmaları ve mali mevzuatın gereklerine mutlaka uymaları gerekmektedir. 
 
Bilgilerinize sunulur. 
 
Saygılarımızla, 
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