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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 

Sınai Mülkiyet Haklarının Satış veya Kiralanmasından Elde Edilen Kazançlarda 

%50 Vergi İstisnası  

Kurumlar Vergisi Kanunu’na 6518 sayılı Kanunla eklenen 5/B maddesine göre, 

kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye’de gerçekleştirdikleri araştırma, geliştirme ve yenilik 

faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan elde edilen kazançların 

%50’si 01.01.2015 tarihinden itibaren gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden istisna 

edilmiştir.  

21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8 no’lu KVK Genel Tebliğinde söz 

konusu istisnadan yararlanılmasının usulleri açıklanmıştır. Buna göre; 

Sınai mülkiyet hakkından elde edilen kazançlara, araştırma, geliştirme ve yenilik 

faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluşların; 

- Kiralanması, 

- Devri veya satışı, 

- Türkiye’de seri üretim yapılması halinde elde edilen satış kazancı, 

- Ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli 

buluşa atfedilen kısmına isabet eden kazancın, 

 %50’si kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır. 

İstisna uygulamasına konu buluşun patentinin veya faydalı model belgesinin Türk 

Patent Enstitüsünden alınarak koruma altına alınmış olması gerekmektedir.  

İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, oluşturacağı katma değer dikkate alınarak buluşun 

devri veya satışı halindeki değerinin tespiti için Maliye Bakanlığı’ndan değerleme raporu 

alınması şarttır. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı’na ön değerleme raporu ile birlikte 

başvurulması gerekir.  

Kazancın patent veya faydalı modelin koruma süresi içinde elde edilmiş olması 

gerekir. Patentlerde bu süre en fazla 20 yıl, faydalı modellerde en fazla 10 yıldır.  

Daha fazla bilgi için 8 no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğini inceleyiniz veya 

Müşavirliğimize başvurunuz.    
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