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da kurum lar vergisi ora
nını yüzde 33 ten yüzde 
20'ye indirirken, bunun 
yatırımlar üzerinde çok 
olumlu etkisi oldu. Vergi 
Konseyi, bütün örnekle
ri dikkate alarak sektörler 
ve indirim oranları üzerinde 
senaryo çalışmaları yapacak.
İndirimin genel veya sektö- 
rel mi olacağı nihai çalışmada 
vergi gelirlerinin sürdürülebi
lirliği dikkate alınarak şekille
necek. Kademeli indirim küçük 
işletmelerin sermayesini artır
masını sağlarken halka açılm ası
nı da teşvik edecek.
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YUZU GULDU
A N K A R A  Sanayi Odası B a ş 

kanı (ASO) Nurettin Özdebir, vergi 
dönüşüm ünün bu yıl haya
ta geçirilecek en önem 
li reform lardan olacağı
nı vurgulayarak. "Yeni 
vergi uygulamalarında 
istisna ve muafiyetle
rin azaltılması. K u rum 
lar Vergisi'n in  kademeli 
olarak düşürü lm esi sana 
yicinin vergi yükünü hafifle
tecek. Yabancı yatırımları ülkeye 
kazandırmada büyük bir etki yaratacak. 
Öngörülebilirliğin artması büyüme açı
sından olum lu sinyal o lacak" dedi.

Sektörelve 
Stratejik sektörlerde

"W " azine ve M aliye 
I  Bakanı Berat

A lbayrak’ın kadem eli 
olarak düşürüleceğini 

J L .  açıkladığı Kurum lar 
V erg isi’nde yeni sistem  için  
3 0 ’un üzerinde ülke uygulam a
sı in celen d i. İşletm eler, iktisadi 
kuruluşlar, serm aye şirketlerin in  
önünde büyük engel olan  g eçi
c i olarak yüzde 2 2 ’ye çıkarılan  
K urum lar V erg isi’n i b irçok  ülke 
2 0 2 0 ’de aşağı çekm eye h azırlan ı
yor. Sektörel ve alan bazlı ça lış
m ayla vergi yükünün h afifle til
m esi p lanlanıyor. Bu kapsam da 
B akanlar K u rulu ’na vergiyi 
dörtte ü çe kadar indirim  yetki
si verilebileceği belirtiliyor.

İLK ADIM YÜZDE 20
K adem eli indirim  m ode

li kapsam ında ö n ce lik le  geçi
c i olarak yüzde 2 2 ’ye çıkarılan

indirim için 30’un üzerinde ülke uygulaması 
alan bazlı çalışmayla vergi yükü hafifletilecek, 
de ürünün teknolojik seviyesi dikkate alınacak

oranın  2 0 ’ye düşürülm esi 
bekleniyor. Vergi K onseyi, 
indirim  yapılacak sektör 
ve oranlar üzerinde senar
yo çalışm aları yaparken, 
kurum lar vergisinin rekabet 
ed ileb ilir  seviyeye çek ilm e
si hedefleniyor.

DÜNYA İNDİRİM ATAĞINDA
B irçok  ülke uluslarara

sı yatırım lardan daha fazla pay 
alm ak am acıyla kurum lar vergi
si yükünü hafifletm ek iç in  in d i
rim  oranı ve takvim  açık lad ı. 
İrlanda, M acaristan , Bulgaristan 
gibi b irçok ülke bu vergiyi aşağı 
çekti. B irçok  ülke de gelecek 
y ılın  sonuna kadar kurum lar 
vergisini aşağı çekeceğ in i aç ık 
ladı. K urum lar Vergisi indirim i 
sadece T ü rk iy e ’de değil b irçok 
dünya ülkesinde de gündem in 
ilk  sırasında yer alıyor. Fransa

yüzde 34 .4  olan bu ver
giyi 2 0 2 0 ’e kadar yüzde 
2 8 ’e, B elçika  yüzde 3 4 ’ten 
2 0 ’ye, A vustralya 2026  
y ılm a kadar oranı yüzde 
3 0 ’dan 2 5 ’e indirm eyi 
p lanlıyor.

En düşük kurum lar ver
gisi yüzde 9  ile  M acaristan’da alı
nıyor. Bu oran A lm anya’da yüzde 
31 , M eksika ve Japonya’da 30, 
Porteldz’de 29 .5 , Yunanistan’da 
29 , Yeni Zelanda’da 28, İtalya’da 
27 .8 , Lüksem burg’da 27.1 , 
Kanada’da 26 .7  oranında uygu
lanıyor. Avusturya, H ollanda, 
İspanya, Ş i l i ’de yüzde 25 olan 
Kurumlar Vergisi, Norveç’te 
yüzde 24, Danimarka ve 
İsviçre’de yüzde 22. Estonya, 
Finlandiya, İzlanda, Çek 
Cum huriyeti, Polonya, Slovenya, 
Letonya ve İrlanda’da ise yüzde 
20  ve altında uygulanıyor.


