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1. Ar-Ge ve
Tasarım
İndirimi

Ar-Ge ve Tasarım
Merkezleri, proje
faaliyetleri
kapsamında yaptıkları
harcamaların
%100’ünü Kurumlar
Vergisi matrahından
indirebilmektedir.

Ar-Ge ve Yenilik
Faaliyetleri
Kapsamında Yapılan
Harcamalar;
• İlk Madde ve Malzeme
Giderleri
• Amortismanlar
• Personel Giderleri
• Genel Giderler
• Dışarıdan Sağlanan Fayda
ve Hizmetler
• Vergi, Resim ve Harçlar

2. Gelir
Vergisi
Stopajı
Teşviki

•
•
•
•

Lisans: %80
Yüksek lisans: %90
Doktora: %95
Temel Bilimler alanlarında (Matematik, fizik,
kimya, biyoloji) Lisans derecesine sahip
olanlar: %90
• Temel Bilimler alanlarında (Matematik, fizik,
kimya, biyoloji) Yüksek lisans derecesine
sahip olanlar: %95

3. Sigorta
Primi
Desteği

Ar-Ge ve Tasarım personeli ile destek
personelinin Kanun kapsamındaki
faaliyetleri karşılığında elde ettikleri
ücretleri üzerinden hesaplanan
sigorta primi işveren hissesinin yarısı,
Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.

4. Damga
Vergisi
İstisnası

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
için Kanun kapsamındaki her
türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
ile Tasarım faaliyetlerine ilişkin
olarak düzenlenen kağıtlardan
damga vergisi alınmaz.

5. Gümrük
Vergisi
İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge,
yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili
araştırmalarda kullanılmak üzere ithal
edilen eşya, gümrük vergisi ve her
türlü fondan, bu kapsamda
düzenlenen kağıtlar ve yapılan
işlemler damga vergisi ve harçtan
istisnadır

Temel Bilimler Desteği (yalnızca Ar-Ge Merkezi)

Temel Bilimler:
Yükseköğretim
kurumlarının
matematik, fizik,
kimya ve biyoloji
lisans programlarını
ifade eder.

• Temel bilimler alanında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge
personeli istihdam eden Ar-Ge Merkezlerine, personele
ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin brüt
tutarı kadarlık kısmı (kamu personeli hariç) iki yıl süre ile
Bakanlık tarafından karşılanır.
• Her bir Ar-Ge Merkezinde destekten yararlanılacak personel
sayısı, ilgili ayda Ar-Ge Merkezinde istihdam edilen toplam
personel sayısının %10’unu geçemez.
• Bu destekten yararlanabilmek için istihdam edilecek
personelin 01/03/2016 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve
ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi gerekmektedir.

İSTİSNA:
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların
%100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler; herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış
sağlayan Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya Tasarım
harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si, 31/12/2023 tarihine kadar ticari
kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

01/08/2016 tarihli ve 2016/9092 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın
Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar’a göre kriterler aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•

Ar-Ge veya Tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.
Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.
Uluslararası destekli proje sayısı.
Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge/Tasarım personeli sayısına oranı.
Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge/Tasarım personeli sayısına oranı.
Ar-Ge/Tasarım sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

