
Kurumlar vergisine ayar
a

HAZİNE ve Maliye Bakanı Albayrak’ın kademeli olarak düşürüleceğini açıkladığı kurumlar vergisinde 
3 0 ’dan fazla ülkenin uygulaması incelendi. Verginin ilk etapta yüzde 22 ’den 20 ’ye çekilmesi bekleniyor

H
A Z Î N E  ve Maliye X  i
Bakanı Bera t  Albay- 
rak 'ın kademeli  ola-

rak düşürüleceğini r  V

Bakanı Berat Albay- 
rak 'ın kademeli  o la
rak düşürüleceğini 

açıkladığı kurum lar  vergisinde 
yeni sistem için 30 'un üzerinde 
ülkenin uygulaması incelendi, 
isletmeler, iktisadi kuruluş
lar. sermaye şirketlerinin önün-  

iYeni Aur ■  de  büyük engel 
olan geçici olarak 
yüzde 22'ye çıkarı
lan ku rum lar  ver
gisini birçok ülke 
2020'de aşağı çek
meye hazırlanıyor. 

Sektörel ve a lan  bazlı çalışmay
la vergi yükünün  hafifletilme
si planlanıyor. Bu kapsam 
da B akan lar  K uru lu ’na vergiyi 
d ö r t te  üçe kadar  indirim yetkisi 
verilebileceği belirtiliyor.

İLK ADIM YÜZDE 20
Bakan Albayrak 'ın  açıkladığı 

pake tte  yer alan kurum lar  ver
gisine ilişkin kademeli  indirim 
modeli kapsam ında öncelikle 
geçici o larak  yüzde 22 ye çıka
rılan oran ın  yüzde 20 ye düşü
rülmesi bekleniyor. Vergi K o n 
seyi, indirim yapılacak sektör ve 
o ran lar  üzerinde senaryo çalış
maları yaparken ,  kurum lar  ver
gisinin rekabet  edilebilir sevi
yeye çekilmesi hedefleniyor. 
Önceki yıl yapılan düzenlem ey
le ku rum lar  201S-2020 dönem i 
için iki puan  artırılmıştı.

Ekonom i yönetimi dün yad a 
ki kurum lar  vergisi uygulama
larını masaya yatırdı. Birçok 
ülke uluslararası yatır ımlardan 
daha  fazla pay almak amacıyla 
kurum lar  vergisi yükünü hafif
letmek için indirim oranı ve tak
vim açıkladı.

İrlanda, Macaristan. Bulgaris
tan gibi birçok ülke bu vergiyi 
aşağı çekti. Birçok ülke de gele
cek yılın sonuna  kadar  kurum lar

IS DÜNYASININ
YUZİİ GULDU ^  O

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdeb , > 
vergi dönüşümünün bu yıl hayata geçirilecek en 
önemli reformlardan olacağını vurgulayarak, "Yeni 
vergi uygulamalarında istisna ve muafiyetlerin 
azaltılması, kurumlar vergisinin kademeli 
olarak düşürülmesi sanayicinin vergi yükünü 
hafifletecek. Yabancı yatırımları ülkeye ^  
kazandırmada büyük bir etki yaratacak. ^  
Öngörülebilirliğin artması büyüme J
açısından olumlu sinyal olacak" dedi.

vergisini aşağı çekeceğini açık
ladı. K urum lar  vergisi indirimi 
sadece Türkiye 'de  değil birçok 
dünya ülkesinde de gündem in  
ilk sırasında yer alıyor. F ra n 
sa yüzde 34.4 olan bu vergiyi 
2020’e kadar  yüzde 2S'e, Belçi
ka yüzde 34 ’ten 20’ye, Avustral
ya 2026 yılına kadar  oranı yüzde 
30‘dan  25*e indirmeyi planlıyor.

ÜLKELER YARIŞTA
E n düşük kurum lar  vergisi 

yüzde 9 ile M acaris tan’da  
alınıyor. Bu oran  A lm anya 'da  
yüzde 31, Meksika ve 
Japonya 'da  30. Portekiz 'de 
29.5, Y unan is tan 'da  29. Yeni 
Z e land a 'd a  2S. İtalya 'da 21.S, 
Lüksem burg 'da  27.1, K anada 'da  
26.7 o ran ında  uygulanıyor.

Avusturya, Hollanda, Ispan
ya, Şili 'de yüzde 25 olan k u rum 
lar vergisi. Norveç 'te  yüzde 24. 
D an im ark a  ve İsviçre'de yüzde 
22 o ran ından  alınıyor. Estonya, 
Finlandiya, İzlanda, Çek C u m 
huriyeti, Polonya, Slovenya, 
Letonya ve İr landa 'da  ise yüzde 
20 ve alt ında uygulanıyor.

İNDİRİMLER
YATIRIMLARI

ARTIRIYOR
Türkiye 2006 yılında kurumlar 

vergisi oranını yüzde 33 ’den 
yüzde 20 ’ye indirdi. Bu 

indirimin o dönemde 
yatırımlar üzerinde çok 

müspet etkisi oldu. Vergi 
Konseyi, bütün örnekleri 
dikkate alarak sektörler 

ve indirim oranları üzerinde 
senaryo çalışmaları yapacak. 
İndirimin genel veya sektörel 

mi olacağı nihai çalışmada 
vergi gelirlerinin 

sürdürülebilirliği dikkate 
alınarak şekillenecek. Kademeli 
indirim küçük işletmelerin hem 

sermaye artırımlarını hem de 
halka açılmalarını teşvik edecek.

İKİ KURUM 101 
PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
K urum u (TÜ B İTA K )  birim
lerinden Savunma Sana
yii Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsünde (SAGE) görev 
yapmak üzere araştırmacı, 
teknisyen ve teknik destek 
personeli olmak üzere 86 
proje personeli alınacak.

BU ilan için son başvuru # # 
tarihi 6 Mayıs olarak belir
lendi. T Ü B İT A K  UME'ye U% 
T Ü B İT A K  UZAY a 1, T Ü B İ 
T A K  MAM a da 3 personel 
alımı yapılacak. Teknik ve 
destek personeli istihda
mını kapsayan ilan için 19

Nisan'a kadar başvuruda
*

bulunulabilecek.
ÖTE yandan Cum hurbaş

kanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığınca, veri ana
lizi, geliştirme ve rapor
lama, yazılım geliştir
me alanlarında 12 bin lira
maaşla calısacak 7 bilişim

0 0 0 0

uzmanı istihdam edilecek 
Kurum un Resmi Gazete’de 
yayımlanan ilanına göre, 
Cumhurbaşkanlığı Stra
teji ve Bütçe Başkanlığın
da istihdam edilmek üzere
sözlü ve uygulamalı sınav
sonucu 7 sozlesmeli perso
nel istihdam edilecek


