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خالصه مدیریتی
گســترده ای از مشــوق ها در  تالش اســت تا ســرمایه گذاران بیشــتری را در راســتای توســعه خود جذب  کشــور ترکیه با طیف 

کارآمدتــر و ســودآورتر داشــته باشــند. ســرمایه گذاری در  کنــد. ایــن مشــوق ها ســرمایه گذاران را قــادر می ســازد تــا عملکــردی 

ــعه  ــق توس ــرمایه گذاری در مناط ــود و س ــی ش ــی م ــتغال زای ــث اش ــه باع ک ــرمایه گذاری هایی  ــاوری، س ــق و فن ــوزه تحقی ح

کــه دولــت ترکیــه بــه طــور خــاص در آن هــا ســرمایه گذاری را  نیافتــه بــه لحــاظ اقتصــادی از جملــه حوزه هایــی هســتند 

ــروه مهــم از مشــوق ها شــامل:  1( طرح هــای مشــوق  گ ــه معرفــی پنــج  ــزارش حاضــر ب گ کنــد.  برایــن اســاس  تشــویق مــی 

ســرمایه گذاری، 2( مشــوق های اشــتغال، 3( مشــوق های طراحــی و تحقیــق و توســعه، 4( مشــوق های مرکــز مدیریــت 

گســتره متنوعــی از پشــتیبانی ها نظیــر معافیــت از مالیــات  کــه شــامل  منطقــه ای و 5( مشــوق های صــادرات می پــردازد. 

کارگــر(،  کمــک هزینــه حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی )ســهم  گمرکــی، تخفیــف مالیاتــی،  بــر ارزش افــزوده، معافیــت از عــوارض 

کمــک هزینــه نرخ بهــره، تخصیص  کارفرمــا(، تخفیــف مالیــات بــر درآمــد،  کمــک هزینــه حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی )ســهم 

گزارش حاضر به بررســی مشــوق های  زمیــن، بازپرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده و مشــوق تحقیــق و توســعه می باشــد. در 

گــزارش عبارتنــد از: کشــور ترکیــه پرداختــه شــده اســت. اهــم یافته هــای ایــن  ســرمایه گذاری 

مشــوق های 	  شــامل1(  می نمایــد  فراهــم  فنــاوری  و  صنعــت  وزارت  کــه  ســرمایه گذاری،  مشــوق  ح هــای  طر

عمومــی 2( مشــوق های منطقــه ای )مشــوق های منطقــه شــش، مشــوق های صنایــع دارای فنــاوری متوســط 

بــه بــاال، مشــوق های صنایــع اولویــت دار(، 3( مشــوق های راهبــردی و 4( مشــوق های پروژه محــور می باشــد.

آمــوزش 	  و  اســتخدام  بــرای  نقــدی  و حمایت هــای  مالیاتــی  معافیت هــای  از  گروهــی  اشــتغال،  مشــوق های 

برمی گیــرد. در  را  پرســنل 

مشــوق های طراحــی و تحقیــق و توســعه، شــامل برنامه هــای حمایــت از تحقیــق و توســعه و نــوآوری بــرای 	 

کارآفرینــی نــوآوری می باشــد. افزایــش ظرفیــت در حــوزه هــای 

کــه 	  مشــوق های مرکــز مدیریــت منطقــه ای، مزایــای مالیاتــی جهــت تشــویق شــرکت های بیــن المللــی اســت 

کــز مدیریــت منطقــه ای خــود را بــه ترکیــه منتقــل می کننــد.    مرا

کــه در تولید 	  مشــوق های صــادرات، طیــف متنوعــی از حمایت هــا بــرای خریــد نهاده هــای تولیــد داخلــی یــا وارداتــی 

کار می رونــد، حمایــت از شــرکت در نمایشــگاه های داخلــی و بیــن المللــی، پشــتیبانی از فعالیت هــای  صادراتــی بــه 

ترویجــی، تحقیقــات بــازار، حمایــت از توســعه رقابــت بین المللــی و مشــوق هــای منطقــه آزاد را در بــر می گیــرد.
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مقدمه
ــذاری در ترکیــه در ســال 2021، براســاس یــک دســته  گ ــرای ســرمایه  ــزارش مشــوق های دولتــی ب گ ــر اســاس آخریــن  ب

ح هــای مشــوق ســرمایه گذاری، 2( مشــوق های اشــتغال، 3( مشــوق های  گــروه: 1( طر کلــی مشــوق ها بــه پنــج  بنــدی 

طراحــی و تحقیــق و توســعه، 4( مشــوق های مرکــز مدیریــت منطقــه ای و 5( مشــوق های صــادرات تفکیــک می شــوند.

شــامل1(  می نمایــد  فراهــم  فنــاوری  و  صنعــت  وزارت  کــه  ســرمایه گذاری  مشــوق  ح هــای  طر دیگــر،  ســوی  از 

مشــوق های عمومــی 2( مشــوق های منطقــه ای )مشــوق های منطقــه شــش، مشــوق های صنایــع دارای فنــاوری 

متوســط بــه بــاال، مشــوق های صنایــع اولویــت دار(، 3( مشــوق های راهبــردی و 4( مشــوق های پروژه محــور می باشــد:

جدول )1(: اقدامات حمایتی در برنامه مشوق های سرمایه گذاری ترکیه

*منوط به انجام سرمایه گذاری در منطقه 6 است.
**منوط به انجام سرمایه گذاری در پروژه های دارای فناوری متوسط و باال است.

***مخصوص پروژه های دارای اولویت است.

 

مشوقهایعمومیمشوقهایعمومی

معافیت حقوق گمرکی•
معافیت مالیات بر ارزش •

افزوده

هایمنطقهایمشوقهایمنطقهایمشوق

معافیت از عوارض گمرکی•
معافیت مالیات بر ارزش •

افزوده
**هاکاهش مالیات شرکت•
امین پشتیبانی حق بیمه ت•

سهم )اجتماعی 
(***کارفرما

واگذاری زمین•
پشتیبانی نرخ بهره•
اعیپشتیبانیحقبیمهتامیناجتم•
(*سهمکارکنان)

برمالیاتکسرپشتیبانی•
*درآمد

مشوقهایراهبردیمشوقهایراهبردی

معافیت از عوارض گمرکی•
معافیت مالیات بر ارزش •

افزوده
کاهش مالیات شرکت ها•
امین پشتیبانی حق بیمه ت•

(سهم کارفرما)جتماعی 
واگذاری زمین•
پشتیبانی نرخ بهره•
برگرداندن مالیات بر ارزش•

افزوده

هایسرمایهگذاریبرمشوق
پایهپروژه

هایسرمایهگذاریبرمشوق
پایهپروژه

پشتیبانی نقدی•
معافیت مالیات بر ارزش افزوده•
200کاهش مالیات شرکت ها تا •

درصد مخارج سرمایه گذاری
پشتیبانی حق بیمه تامین •

10اجتماعی تا 
(سهم کارفرما)سال •
حمایت از کسر مالیات بر درآمد•

سال10به مدت 
حمایت از پرسنل واجد شرایط و•

سال5شایسته تا 
درصد 50حمایت انرژی تا •

سال10مخارج انرژی تا 
رهتا ده سال پشتیبانی نرخ به•
درصد از 49مشارکت سرمایه تا •

میزان سرمایه گذاری
سال49واگذاری زمین به مدت •
پشتیبانی زیرساخت•
تضمین خرید•
تسهیل رویه اخذ مجوز پروانه ها •
بازپرداخت مالیات بر ارزش •

افزوده برای هزینه های ساختمانی
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وســعت و عمــق پشــتیبانی ارائــه شــده بــر اســاس ســطح توســعه مناطــق متفــاوت اســت. بــه مناطــق توســعه یافتــه 

کمتــر توســعه یافتــه ارائــه می شــوند1. کمتــری نســبت بــه مناطــق  پشــتیبانی 

شکل 1. نقشه منطقه ای استان در برنامه مشوق های سرمایه گذاری

ح  ها و برنامه های مشوق سرمایه گذاری 1-طر

1-1- مشوق های عمومی
گرفتــن منطقــه  در خصــوص مشــوق های عمومــی معافیــت مالیاتــی بــرای خریــد ماشــین آالت و تجهیــزات بــدون در نظــر 

گــذاری می باشــد.   ســرمایه 

1.  منطقه یک شامل 9 استان آنکارا، آنتالیا، بورسا،اسکی شهیر، استانبول،ازمیر، کوجالی، موغال، تکیرداغ است.
منطقه دو شامل 14 استان آیدین، بالیکسیر، بیلجیک، بولو، چاناک کاله، دنیزلی، ادرنه، ایسپارتا، کارابوک، کایسری، کیرکالرلی، قونیه، مانیسا، ساکاریا و یالووا است.

منطقه سه شامل 13 استان آدانا، بوردور، دوزچه، غازیانتپ، کارامان، کیریکاله، کوتاهیا، مرسین، ریزه، سامسون، ترابزون، اوشاک و زونگولداک است.
کسارای، آماسیا، آرتوین، بارتین، چوروم، االزیغ، ارزینجان، هاتای، کاستامونو، کرشهیر، ماالتیا، نوشهیر، سیواس است. منطقه چهار شامل 13 استان آفیون کاراهیسار، آ
منطقه پنج شامل 14 استان بایبورت، چانکیری، ارزروم، گیرسون، گوموشانه، قهرمانماراش، کیلیس، نیغده، اردو، عثمانیه، سینوپ، توکات، تونجلی و یوزگات است.
منطقه شش شامل 16 استان آدیامان، آغری، اردهان، بتمن، بینگول، بیتلیس، دیاربکر، هاکاری، ایغدیر، قارص، ماردین، موش، سیرت، شانلی اورفا، شیرناک و وان است.

 

معیارها

حداقل مبلغ سرمایه گذاری ثابت بسته به محل
میلیون لیر ترکیه1هزار تا 500سرمایه گذاری بین 

حمایتها

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

معافیت از عوارض گمرکی
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شبیه سازی مشوق های عمومی �

در شبیه سازی مشوق های عمومی ورودی های شبیه سازی شامل: 

مقدار ثابت سرمایه گذاری )ماشین آالت+ تجهیزات( = 80 میلیون لیر باشد.	 

ماشین آالت و تجهیزات وارداتی = 60 میلیون لیر باشد.	 

که باید داخلی تهیه شوند = 20 میلیون لیر باشد.	  ماشین آالت و تجهیزاتی 

گذاری: مهم نیست.	  محل سرمایه 

خ 	  x 0.18 )نــر کل ماشــین آالت و تجهیــزات(  لیــر )مبلــغ  افــزوده: 80,000,000  بــر ارزش  معافیــت مالیــات 

ــد  ــت نخواه ــرمایه گذار پرداخ ــط س ــزوده توس ــر ارزش اف ــات ب ــر مالی ــزوده( = 14,400,000 لی ــر ارزش اف ــات ب مالی

شــد.

خ حقــوق 	  ــر ــی( x 0.02 )متوســط ن ــر )مبلــغ ماشــین آالت و تجهیــزات واردات گمرکــی: 60,000,000 لی معافیــت 

گــذار پرداخــت نمــی شــود. گمرکــی توســط ســرمایه  گمرکــی( = 1،200،000 لیــر از حقــوق 

سناریو )میلیون لیر(  ورودی های سرمایه گذاری
80 مقدار سرمایه گذاری
60 ماشین آالت و تجهیزات وارداتی
20 ماشین آالت و تجهیزات داخلی

سناریو )لیر( مشوق ها 
14.4 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
1.2 معافیت از عوارض گمرکی
15.6 کل حمایت
%19.5 نرخ کل حمایت
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1-2- مشوق های منطقه ای

برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته انگیزه های باالتری ایجاد شده است.

* بــرای ســرمایه گذاری هایی کــه تــا پایــان ســال 2022 در صنعــت ســاخت انجــام می شــود، حمایــت از کاهــش مالیــات شــرکت ها بــا افــزودن 15 

امتیــاز بــه نــرخ فعلــی اعمــال می شــود.

شبیه سازی مشوق های منطقه ای �

در شبیه سازی مشوق های عمومی ورودی های شبیه سازی شامل: 

گذاری )ماشین آالت+ تجهیزات( = 100 میلیون لیر باشد.	  مقدار ثابت سرمایه 

ماشین آالت و تجهیزات وارداتی = 60 میلیون لیر باشد.	 

که باید داخلی تهیه شوند = 20 میلیون لیر باشد.	  ماشین آالت و تجهیزاتی 

هزینه ساخت: 20 میلیون لیر باشد.	 

 اشتغال = 100 نفر	 

 	OIZ گذاری = منطقه 3 یا داخل محل سرمایه 

خ 	  کل ماشــین آالت و تجهیــزات( x 0.18 )نــر معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده: 80,000,000 لیــر )مبلــغ 

پرداخــت  ســرمایه گذار  توســط  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  لیــر   14,400,000  = افــزوده(  ارزش  بــر  مالیــات 

نخواهــد شــد.

 

معیارها

4تا500،000بینثابتگذاریسرمایهمبلغحداقل
صنعتوگذاریسرمایهمحلبهبستهلیرمیلیون

حمایتها

عوارضازافزوده،معافیتارزشبرمالیاتازمعافیت
زمینواگذاریگمرکی،

گذاریسرمایهمخارجاز٪55تا15شرکتیمالیاتکاهش
*گذاریسرمایهمحلبهبسته

تا2بین(کارفرماسهم)اجتماعیتامینبیمهحقحمایت
گذاریسرمایهمحلبهبستهسال12

بهبستهTRYمیلیون1.8تا1مبلغبهبهرهنرخپشتیبانی
گذاریسرمایهبرایحمایتاین)گذاریسرمایهمحل
اعمالشودمیانجام2منطقهو1منطقهدرکههایی
(.شودنمی
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خ حقــوق 	  گمرکــی: 60,000,000 لیــر )مبلــغ ماشــین آالت و تجهیــزات وارداتــی( x 0.02 )متوســط نــر معافیــت 

گــذار پرداخــت نمــی شــود. گمرکــی توســط ســرمایه  گمرکــی( = 1،200،000 لیــر از حقــوق 

خ پشــتیبانی بــرای 	  0.3 )نــر  x گــذاری ثابــت(  کاهــش مالیــات شــرکتی: 100,000,000 لیــر )مبلــغ ســرمایه 

بــود. کاهــش مالیــات شــرکت خواهــد  کل  کثــر حمایــت  لیــر حدا  30,000,000 = )OIZمنطقــه 3 در داخــل

کــه مــی 	  کارفرمــا(: حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی  حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی )ســهم 

کارفرمــا([ =  توانــد بــرای اســتخدام 100 نفــر اســتفاده شــود = 100 × 72 ]دوره حمایــت )مــاه([ × 555 )ســهم 

کارفرمــا پرداخــت نخواهــد شــد. 3,996,000 لیــر ســهم 

سناریو )میلیون لیر( ورودیهایسرمایهگذاری

100 مقدار سرمایه گذاری
31/1/2021 تاریخ شروع

100 نفر اشتغال
مولفههایسرمایهگذاری

60 ماشین آالت و تجهیزات وارداتی

20 ماشین آالت و تجهیزات داخلی

20 هزینه ساخت

سناریو )لیر( مشوقها

14.4 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

1.2 معافیت از عوارض گمرکی

30 کاهش مالیات شرکت ها

3.996 حمایت حق بیمه تامین اجتماعی )کارفرما اشتراک گذاری(

1 پشتیبانی از نرخ بهره

50.596 کل حمایت
50.6 درصد نرخ کل حمایت

گذاری فن آوری متوسط-باال 1-2-1- مشوق های سرمایه 
بــا  مرتبــط  شــده(  مســتثنی  )اســتانبول  گــذاری  ســرمایه  منطقــه  از  نظــر  صــرف   ،4 منطقــه  هــای  مشــوق  حداقــل 

اســت: ذیــل  ح  شــر بــه   )OECD( متوســط-باال  آوری  فــن  گــذاری  ســرمایه  مشــوق های 
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کاهــش  کــه تــا پایــان ســال 2022 در صنعــت تولیــد انجــام مــی شــود، حمایــت از  گــذاری هایــی  *بــرای ســرمایه 

خ فعلــی اعمــال مــی شــود. مالیــات شــرکت هــا بــا افــزودن 15 امتیــاز بــه نــر

.)OECD(97حوزههایسرمایهگذاریبافناوریمتوسطوباال-USکد

تولید مواد و فرآورده های شیمیایی )به استثنای تولید فرآورده های شیمیایی و گیاهی مورد 
24 )بجز 2423(استفاده در داروسازی و پزشکی(

29ساخت ماشین آالت و تجهیزات

31تولید ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی

34ساخت وسایل نقلیه موتوری زمینی

352تولید لکوموتیو و واگن راه آهن و تراموا

359ساخت وسایل نقلیه حمل و نقل

گذاری فن آوری متوسط-باال � شبیه سازی مشوق های سرمایه 

در شبیه سازی مشوق های عمومی ورودی های شبیه سازی شامل: 
گذاری )ماشین آالت+ تجهیزات( = 100 میلیون لیر باشد.	  مقدار ثابت سرمایه 
ماشین آالت و تجهیزات وارداتی = 60 میلیون لیر باشد.	 
که باید داخلی تهیه شوند = 20 میلیون لیر باشد.	  ماشین آالت و تجهیزاتی 
هزینه ساخت: 20 میلیون لیر باشد.	 
 اشتغال = 100 نفر	 
گذاری = مهم نیست )بجز استانبول(.	  محل سرمایه 
خ 	  کل ماشــین آالت و تجهیــزات( x 0.18 )نــر معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده: 80,000,000 لیــر )مبلــغ 

مالیــات بــر ارزش افــزوده( = 14,400,000 لیــر مالیــات بــر ارزش افــزوده توســط ســرمایه گذار پرداخــت 
نخواهــد شــد.

خ 	  گمرکــی: 60,000,000 لیــر )مبلــغ ماشــین آالت و تجهیــزات وارداتــی( x 0.02 )متوســط نــر معافیــت 
گــذار پرداخــت نمــی شــود. گمرکــی توســط ســرمایه  گمرکــی( = 1،200،000 لیــر از حقــوق  حقــوق 

خ پشــتیبانی بــرای 	  گــذاری ثابــت( x 0.3 )نــر کاهــش مالیــات شــرکتی: 100,000,000 لیــر )مبلــغ ســرمایه 
کاهــش مالیــات شــرکت خواهــد بــود. کل  کثــر حمایــت  منطقــه 4( = 30,000,000 لیــر حدا

کــه مــی 	  کارفرمــا(: حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی  حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی )ســهم 
کارفرمــا([  توانــد بــرای اســتخدام 100 نفــر اســتفاده شــود = 100 × 72 ]دوره حمایــت )مــاه([ × 555 )ســهم 

کارفرمــا پرداخــت نخواهــد شــد. = 3,996,000 لیــر ســهم 
خ بهــره را بــا ســقف 1,200,000 لیــر بــرای منطقــه 4 ارائــه 	  خ بهــره: وزارت حمایــت از نــر پشــتیبانی از نــر

می کنــد. )4 امتیــاز بــرای وام هــای بــه واحــد پــول لیــر، 1 امتیــاز بــرای وام هــای ارز خارجــی(



9 مشوق های دولتی برای سرمایه گذاری در ترکیه

سناریو )میلیون لیر( ورودیهایسرمایهگذاری

100 مقدار سرمایه گذاری
31/1/2021 تاریخ شروع

100 نفر اشتغال
مولفههایسرمایهگذاری

60 ماشین آالت و تجهیزات وارداتی

20 ماشین آالت و تجهیزات داخلی

20 هزینه ساخت

سناریو )لیر( مشوقها

14.4 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

1.2 معافیت از عوارض گمرکی

30 کاهش مالیات شرکت ها

3.996 حمایت حق بیمه تامین اجتماعی )سهم کارفرما(

1.2 پشتیبانی از نرخ بهره

50.796 کل حمایت
50.8 درصد نرخ کل حمایت

گذاری اولویت دار 1-2-2- مشوق های سرمایه 
ح ذیل است: مشوق های ارائه شده برای منطقه 5، صرف نظر از منطقه سرمایه گذاری به شر

 

معیارها

4تا500،000بینثابتگذاریسرمایهمبلغحداقل
گذاریسرمایهمحلبهبستهلیرمیلیون
باسرمایهگذاریهای»جزوسرمایهگذاریموضوع
.است«پیشرفته-متوسطفناوری

حمایتها

عوارضازافزوده،معافیتارزشبرمالیاتازمعافیت
زمینواگذاریگمرکی،

سرمایهمخارجاز٪55تا30شرکتیمالیاتکاهش
*گذاریسرمایهمحلبهبستهگذاری
6نبی(کارفرماسهم)اجتماعیتامینبیمهحقحمایت

گذاریسرمایهمحلبهبستهسال12تا

لیرمیلیون1.8تا1.2مبلغبهبهرهنرخپشتیبانی
گذاریسرمایهمحلبهبسته
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*بــرای ســرمایه گــذاری هایــی کــه تــا پایــان ســال 2022 در صنعــت تولیــد انجــام مــی شــود، حمایــت از کاهــش مالیــات شــرکت ها بــا افــزودن 15 

امتیــاز بــه نــرخ فعلــی اعمــال مــی شــود.

 شبیه سازی مشوق های سرمایه گذاری اولویت دار �

در شبیه سازی مشوق های عمومی ورودی های شبیه سازی شامل: 
گذاری )ماشین آالت+ تجهیزات( = 100 میلیون لیر باشد.	  مقدار ثابت سرمایه 
ماشین آالت و تجهیزات وارداتی = 60 میلیون لیر باشد.	 
که باید داخلی تهیه شوند = 20 میلیون لیر باشد.	  ماشین آالت و تجهیزاتی 
هزینه ساخت: 20 میلیون لیر باشد.	 
 اشتغال = 100 نفر	 
گذاری = مهم نیست )بجز استانبول(.	  محل سرمایه 
خ 	  کل ماشــین آالت و تجهیــزات( x 0.18 )نــر معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده: 80,000,000 لیــر )مبلــغ 

ــر ارزش افــزوده توســط ســرمایه گذار پرداخــت  ــر ارزش افــزوده( = 14,400,000 لیــر مالیــات ب مالیــات ب
نخواهــد شــد.

خ 	  گمرکــی: 60,000,000 لیــر )مبلــغ ماشــین آالت و تجهیــزات وارداتــی( x 0.02 )متوســط نــر معافیــت 
گــذار پرداخــت نمــی شــود. گمرکــی توســط ســرمایه  گمرکــی( = 1،200،000 لیــر از حقــوق  حقــوق 

خ پشــتیبانی بــرای 	  گــذاری ثابــت( x 0.3 )نــر کاهــش مالیــات شــرکتی: 100,000,000 لیــر )مبلــغ ســرمایه 
کاهــش مالیــات شــرکت خواهــد بــود. کل  کثــر حمایــت  منطقــه 5( = 30,000,000 لیــر حدا

کــه 	  کارفرمــا(: حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی  حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی )ســهم 
ــهم  ــاه([ × 555 )س ــت )م ــود = 100 × 84 ]دوره حمای ــتفاده ش ــر اس ــتخدام 100 نف ــرای اس ــد ب ــی توان م

کارفرمــا پرداخــت نخواهــد شــد. کارفرمــا([ = 4,662,000 لیــر ســهم 
خ بهــره را بــا ســقف 1,400,000 لیــر بــرای منطقــه 5 ارائــه 	  خ بهــره: وزارت حمایــت از نــر پشــتیبانی از نــر

می کنــد. )5امتیــاز بــرای وام هــای بــه واحــد پــول لیــر، 2 امتیــاز بــرای وام هــای ارز خارجــی(

سناریو )میلیون لیر( ورودی های سرمایه گذاری

100 گذاری مقدار سرمایه 

1/1/2021 تاریخ شروع

100 نفر اشتغال

گذاری مولفه های سرمایه 

60 ماشین آالت و تجهیزات وارداتی

20 ماشین آالت و تجهیزات داخلی
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سناریو )میلیون لیر( ورودی های سرمایه گذاری

20 هزینه ساخت

سناریو )لیر( مشوق ها

14.4 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

1.2 گمرکی معافیت از عوارض 

40 کاهش مالیات شرکت ها

4.662 کارفرما( حمایت حق بیمه تامین اجتماعی )سهم 

1.4 خ بهره پشتیبانی از نر

61.662 کل حمایت

61.7 درصد کل حمایت خ  نر

گذاری اولویت دار �  حوزه های سرمایه 

گــذاری در تولیــد بــرق از طریــق بازیافــت  ســرمایه 
گرمــای زبالــه از 

بــرای  آزمایــش  کــز  مرا بــرای  گــذاری  ســرمایه 
تکنولــوژی  بــا  صنایــع  بخــش  در  محصــوالت 
کــه در تعریــف OECD بــرای  متوســط و پیشــرفته 

اســت. شــده  تصریــح  فنــاوری  صنعــت 
گــذاری در حمــل و نقــل  ســرمایه 
بــار و یــا مســافر از طریــق دریــا، راه 

هوایــی یــا راه آهــن گاز طبیعــی مایــع )LNG( و  گــذاری در  ســرمایه 
گاز طبیعــی حداقــل 50  ذخیــره ســازی زیرزمینــی 

میلیــون

ســرمایه گذاری یکپارچــه بــرای تولیــد محصــوالت 
آلومینیــوم مســطح بــه روش مســتقیم ریخته گری 

گــرم کننــده و نــورد  اســلب خنــک 

کــز  گــذاری در تســهیالت ســالمتی و مرا ســرمایه 
بــرای  بیشــتر  یــا  نفــر   100 ظرفیــت  بــا  مراقبتــی 
ســالمندان و یــا معلــوالن، بــه مبلــغ حداقــل 5 

لیــر میلیــون 

کربــن یــا تولید  گــذاری بــرای تولیــد الیــاف  ســرمایه 
کربــن بــه  کامپوزیتــی ســاخته شــده از الیــاف  مــواد 

کربن باشــد. کــه همــراه بــا تولیــد الیــاف  شــرطی 

تولیــد  بــرای  ســرمایه گذاری 
بنــدی  طبقــه  در  محصــوالت 
بــر  پیشــرفته  فنــاوری  بــا  صنعتــی 
شــدت  از   OECD تعریــف  اســاس 
 ،  2423  :97-US )کــد  آوری  فــن 

)353 و   33  ،32  ،30

بــر  مبتنــی  گلخانــه ای  ســرمایه گذاری های 
مطبــوع،  تهویــه  سیســتم  )شــامل  اتوماســیون 
کــه  ــر(  کامپیوت ــا  کودپاشــی و سم پاشــی ب آبیــاری، 
گلخانــه ای تولیــد داخــل از  حــاوی فناوری هــای 
ــر  ــون لی ــل 5 میلی ــر، حداق ــع و باالت 25000 مترمرب

اســت.

معدنــی  کتشــاف  ا ســرمایه گذاری های 
توســط  مجــوز  دارای  میدان هــای  در 
کتشــاف  کــه دارای پروانه هــای ا ســرمایه گذارانی 
اســاس  بــر  شــده  صــادر  گواهی هــای  یــا  معتبــر 

شــود. انجــام  هســتند،  معــادن  قانــون 

اقامتــی  ســرمایه گذاری های 
توریســتی بــرای حمایــت از مناطــق 
گردشــگری  بــرای  شــرایط  واجــد 
توســعه  از  حفاظــت  یــا  حرارتــی 

گردشــگری و  فرهنگــی 

گذاری انبارداری دارای مجوز سرمایه گذاری در نیروگاه های هسته ایسرمایه 
ژنراتــور  و  توربیــن  ســاخت 
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 

بــادی پره هــای 
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گــذاری بــا حداقــل مبلــغ 500 میلیــون  ســرمایه 
کــه در محصــوالت بــا فنــاوری متوســط و بــاال  لیــر 

)OECD( انجــام خواهــد شــد.

گــذاری در قطعــات موتــور، نیرومحرکــه/ ســرمایه 
قطعــات و الکترونیــک خــودرو بــا حداقــل مبلــغ 
بــا  گــذاری در موتــور  لیــر و ســرمایه  20 میلیــون 
گــذاری  حداقــل مبلــغ 75 میلیــون لیــر و ســرمایه 
کــه در صنعــت  بــا حداقــل مبلــغ 300 میلیــون لیــر 
انجــام  زمینــی  موتــوری  نقلیــه  وســایل  اصلــی 

خواهــد شــد.

دفاعــی  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 
از  پــروژه  مصوبــه  اســاس  بــر  کــه 
اخــذ  دفاعــی  صنایــع  ریاســت 

شــد. خواهــد 

کــه در آن معــادن  گــذاری در تولیــد بــرق  ســرمایه 
بــر   3213 معــادن  قانــون   2 مــاده  4-ب  گــروه 
اســاس مجــوز و پروانــه بهــره بــرداری صــادر شــده 
بــه  طبیعــی  منابــع  و  نیــرو  وزارت  از  از  معتبــر 

شــود. مــی  اســتفاده  ورودی  عنــوان 

و  تحقیقاتــی  آزمایشــگاه های  در  ســرمایه گذاری 
کننــده  مرجــع، آزمایشــگاه مرجــع ایمنــی مصــرف 
و  تجزیــه  آزمایشــگاه  عفونــی،  هــای  بیمــاری  و 
ــکی و  ــی و پزش ــزات داروی ــرل تجهی کنت ــل و  تحلی
واحدهــای  حــاوی  آزمایشــگاهی  مجتمع هــای 
حیوانــات  تولیــد  تحقیقــات  مرکــز  و  آزمایــش 

آزمایشــی

اســتخراج  ســرمایه گذاری های 
گذاری هــای  یــا ســرمایه  معــدن و 

معــدن فــرآوری 

آمــوزش  روزانــه،  مراقبــت  مرکــز 
ــذاری  گ ــرمایه  ــتانی، س ــش دبس پی
دبیرســتان  راهنمایــی،  ابتدایــی، 
بــرای  گــذاری آموزشــی  و ســرمایه 
نگهــداری  و  تعمیــر  اســتفاده، 

پیمــا ا هو

انــرژی  وری  بهــره  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری 
بــا  تولیــدی  صنعــت  موجــود  تاسیســات  در  کــه 
ــرژی ســاالنه )معــادل 500 تــن  حداقــل مصــرف ان
کــه بســته بــه وضعیــت  نفــت( انجــام خواهــد شــد 
پانــزده درصــد صرفــه جویــی در  فعلــی حداقــل 

ــت. ــده اس ــی ش ــرژی طراح ــرف ان مص

ــت  ــوز زیس ــمول مج ــه مش ک ــرمایه گذاری هایی  س
محیطــی در محــدوده مقــررات و پروانــه زیســت 

محیطــی مــی باشــند.

تولیــد  بــرای  ســرمایه گذاری 
توســعه  قطعــات  یــا  محصــوالت 
یافتــه در پایــان پروژه هــای تحقیــق 
وزارت  حمایــت  بــا  توســعه  و 
صنعــت و فنــاوری، TUBITAK و 

.K O S G E B فنــاوری  و  افــزار  نــرم  تولیــد  در  گــذاری  ســرمایه 
در  بــدون  تخصصــی  آزاد  مناطــق  در  اطالعــات 

گــذاری ســرمایه  مبلــغ  گرفتــن حداقــل  نظــر 

1-2-3-مشوق های منطقه شش
ح ذیل است: جذاب ترین عناصر حمایتی در میان مشوق های منطقه ای به شر

 

معیارها

لیر500،000ثابتگذاریسرمایهمبلغحداقل

حمایتها

عوارضازافزوده،معافیتارزشبرمالیاتازمعافیت
زمینواگذاریگمرکی،

گذاریسرمایهمخارجاز٪55تاشرکتیمالیاتکاهش
*گذاریسرمایهمحلبهبسته

12برای(کارفرماسهم)اجتماعیتامینبیمهحقحمایت
سال

لیر،میلیون1.8مبلغبهبهرهنرخپشتیبانی
سال10مدتبهاجتماعیتامینبیمهحقازحمایت

(کارمندسهم)
سال10مدتبهدرآمدبرمالیاتکسرازحمایت
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بــرای ســرمایه گــذاری هایــی کــه تــا پایــان ســال 2022 در صنعــت تولیــد انجــام مــی شــود، حمایــت از  �

کاهــش مالیــات شــرکت ها بــا افــزودن 15 امتیــاز بــه نــرخ فعلــی اعمــال مــی شــود.

شبیه سازی مشوق های منطقه شش �

در شبیه سازی مشوق های منطقه شش ورودی های شبیه سازی شامل: 

گذاری )ماشین آالت+ تجهیزات( = 100 میلیون لیر باشد.	  مقدار ثابت سرمایه 

ماشین آالت و تجهیزات وارداتی = 60 میلیون لیر باشد.	 

که باید داخلی تهیه شوند = 20 میلیون لیر باشد.	  ماشین آالت و تجهیزاتی 

هزینه ساخت: 20 میلیون لیر باشد.	 

 اشتغال = 100 نفر	 

 	OIZ گذاری = منطقه 6 یا در محل سرمایه 

خ مالیــات بــر 	  کل ماشــین آالت و تجهیــزات( x 0.18 )نــر معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده: 80,000,000 لیــر )مبلــغ 

ارزش افــزوده( = 14,400,000 لیــر مالیــات بــر ارزش افــزوده توســط ســرمایه گذار پرداخــت نخواهــد شــد.

خ حقــوق 	  نــر 0.02 )متوســط   x لیــر )مبلــغ ماشــین آالت و تجهیــزات وارداتــی(  گمرکــی: 60,000,000  معافیــت 

گــذار پرداخــت نمــی شــود. گمرکــی توســط ســرمایه  گمرکــی( = 1،200،000 لیــر از حقــوق 

خ پشــتیبانی بــرای منطقــه 6 	  گــذاری ثابــت( x 0.55)نــر کاهــش مالیــات شــرکتی: 100,000,000 لیــر )مبلــغ ســرمایه 

کاهــش مالیــات شــرکت خواهــد بــود. کل  کثــر حمایــت  داخــل OIZ( = 55,000,000 لیــر حدا

کــه مــی توانــد بــرای 	  کارفرمــا(: حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی  حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی )ســهم 

کارفرمــا([ = 7,992,000 لیــر  اســتخدام 100 نفــر اســتفاده شــود = 100 × 144 ]دوره حمایــت )مــاه([ × 555 )ســهم 

کارفرمــا پرداخــت نخواهــد شــد. ســهم 

خ بهــره را بــا ســقف 1,800,000 لیــر بــرای منطقــه 6 ارائــه می کنــد. 	  خ بهــره: وزارتخانــه حمایــت از نــر پشــتیبانی از نــر

)7 امتیــاز بــرای وام هــای بــه واحــد پــول لیــر، 2 امتیــاز بــرای وام هــای ارز خارجــی(

کــه مــی توانــد بــرای 	  کارمنــد(: حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی  حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی )ســهم 

ــر از  ــا([ = 6,012,000 لی کارفرم ــهم  ــاه([ x 501 )س ــت )م ــود = x 100 120 ]دوره حمای ــتفاده ش ــر اس ــتخدام 100 نف اس

کارمنــد پرداخــت نخواهــد شــد. ســهم 

کــه مــی تواند بــرای اســتخدام 100 نفر اســتفاده 	  کســر مالیــات بــر درآمــد  کاهــش  کســر مالیــات بــر درآمــد:  حمایــت از 

شــود = 100×120 ]دوره حمایــت )مــاه([ × 188 )مالیــات بــر درآمــد([ = 1,860,000 لیــر مالیــات بــر درآمــد پرداخــت 

نمــی شــود.
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سناریو )میلیون لیر( ورودی های سرمایه گذاری

100 گذاری مقدار سرمایه 

31/1/2021 تاریخ شروع

100 نفر اشتغال

گذاری مولفه های سرمایه 

60 ماشین آالت و تجهیزات وارداتی

20 ماشین آالت و تجهیزات داخلی

20 هزینه ساخت

سناریو )لیر( مشوق ها

14.4 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

1.2 گمرکی معافیت از عوارض 

55 کاهش مالیات شرکت ها

7.992 کارفرما( حمایت حق بیمه تامین اجتماعی )سهم 

1.8 خ بهره پشتیبانی از نر

6.012 کارمند( حمایت حق بیمه تامین اجتماعی )سهم 

2.256 کسر مالیات بر درآمد پشتیبانی از 

88.66 کل حمایت

88.7 درصد کل حمایت خ  نر

1-3-مشوق های سرمایه گذاری راهبردی
ح ذیل است: جذاب ترین عناصر حمایتی در میان مشوق های منطقه ای به شر

 

معیارها

آنوارداتحجمازکمترمحصولداخلیتولیدظرفیت
.باشد

لیرمیلیون50گذاریسرمایهمبلغ

درصد ارزش افزوده داخلی در تولید40

داشتهوارداتدالرمیلیون50گذشتهسالدرمحصول
.باشد

حمایتها

عوارضازافزوده،معافیتارزشبرمالیاتازمعافیت
زمینواگذاریگمرکی،

بستهسرمایه گذاریمخارجاز٪50تاشرکتیمالیاتکاهش
*گذاریسرمایهمحلبه

7برای(کارفرماسهم)اجتماعیتامینبیمهحقحمایت
سال

درصد5یالیرمیلیون50تابهرهنرخپشتیبانی
سرمایه گذاری
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کاهــش مالیــات شــرکت ها بــا افــزودن 15  کــه تــا پایــان ســال 2022 در صنعــت تولیــد انجــام مــی شــود، حمایــت از  گــذاری هایــی  *رای ســرمایه 

خ فعلــی اعمــال مــی شــود. امتیــاز بــه نــر

شبیه سازی مشوق های سرمایه گذاری راهبردی �

در شبیه سازی مشوق های منطقه 6 ورودی های شبیه سازی شامل: 

گذاری )ماشین آالت+ تجهیزات( = 100 میلیون لیر باشد.	  مقدار ثابت سرمایه 

ماشین آالت و تجهیزات وارداتی = 60 میلیون لیر باشد.	 

که باید داخلی تهیه شوند = 20 میلیون لیر باشد.	  ماشین آالت و تجهیزاتی 

هزینه ساخت: 20 میلیون لیر باشد.	 

 اشتغال = 100 نفر	 

گذاری = مهم نیست )بجز استانبول(.	  محل سرمایه 

خ مالیــات 	  کل ماشــین آالت و تجهیــزات( x  0.18 )نــر معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده: 80,000,000 لیــر )مبلــغ 

بــر ارزش افــزوده( = 14,400,000 لیــر مالیــات بــر ارزش افــزوده توســط ســرمایه گذار پرداخــت نخواهــد شــد.

خ حقــوق 	  ــر گمرکــی: 60,000,000 لیــر )مبلــغ ماشــین آالت و تجهیــزات وارداتــی( x  0.02 )متوســط ن معافیــت 

گــذار پرداخــت نمــی شــود. گمرکــی توســط ســرمایه  گمرکــی( = 1،200،000 لیــر از حقــوق 

بــرای 	  پشــتیبانی  خ  )نــر  0.5   x ثابــت(  گــذاری  ســرمایه  )مبلــغ  لیــر   100,000,000 شــرکتی:  مالیــات  کاهــش 

بــود. خواهــد  شــرکت  مالیــات  کاهــش  کل  حمایــت  کثــر  حدا لیــر   50,000,000  = راهبــردی(  ســرمایه گذاری های 

کــه مــی توانــد 	  کارفرمــا(: حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی  حمایــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی )ســهم 

کارفرمــا([ = 4,662,000  بــرای اســتخدام 100 نفــر اســتفاده شــود = 100 × 84 ]دوره حمایــت )مــاه([ × 555 )ســهم 

کارفرمــا پرداخــت نخواهــد شــد. لیــر ســهم 

ــد از 	  ــر 5 درص کث ــا حدا ــر ی ــغ 50,000,000 لی ــه مبل ــره را ب خ به ــر ــت ن ــه حمای ــره: وزارتخان خ به ــر ــتیبانی از ن پش

کنــد. )5 امتیــاز بــرای وام هــای بــه  گــذاری هــای اســتراتژیک ارائــه مــی  گــذاری بــرای ســرمایه  مبلــغ ســرمایه 

گــذاری( x 0.05 )حــد  واحــد پــول لیــر، 2 امتیــاز بــرای وام بــه ارز خارجــی( 100,000,000 لیــر )مبلــغ ســرمایه 

کــرد. ــوان اســتفاده  کــه مــی ت باالیــی( = 5,000,000 لیــر حمایــت بهــره 



مشوق های دولتی برای سرمایه گذاری در ترکیه16

سناریو )میلیون لیر( ورودی های سرمایه گذاری

100 گذاری مقدار سرمایه 

31/1/2021 تاریخ شروع

100 نفر اشتغال

گذاری مولفه های سرمایه 

60 ماشین آالت و تجهیزات وارداتی

20 ماشین آالت و تجهیزات داخلی

20 هزینه ساخت

سناریو )لیر( مشوق ها

14.4 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

1.2 گمرکی معافیت از عوارض 

50 کاهش مالیات شرکت ها

4.662 کارفرما( حمایت حق بیمه تامین اجتماعی )سهم 

5 خ بهره پشتیبانی از نر

75.262 کل حمایت

75.3 درصد کل حمایت خ  نر

1-4- مشوق های پروژه – محور
مشوق های »تخصصی« برای مناطق با اهمیت حیاتی برای ترکیه شامل موارد ذیل است:
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بــرای ســرمایه گــذاری هایــی کــه تــا پایــان ســال 2022 در صنعــت تولیــد انجــام مــی شــود، حمایــت از  �

کاهــش مالیــات شــرکت ها بــا افــزودن 15 امتیــاز بــه نــرخ فعلــی اعمــال مــی شــود.

کنون با مشوق های پروژه محور اعطا شده است: که تا گذاری هایی  برخی از سرمایه 

 قلمرو سرمایه گذاری و اقدامات حمایتی

اقدامات حمایتی

قلمرو 
پشتیبانی انرژی و سایرسرمایه گذاری پشتیبانی 

خ بهره نر

پشتیبانی 
پرسنل 
واجد 
شرایط

حمایت از 
کسر مالیات 
بر درآمد )10 

سال(

10 سال 
حمایت 

حق بیمه 
تامین 

اجتماعی 
)سهم 
کارفرما(

کاهش 
مالیات 

شرکت ها ) 
خ  درصد نر
پشتیبانی(

بازپرداخت 
مالیات 
بر ارزش 

افزوده

معافیت 
از عوارض 

گمرکی

معافیت 
مالیات 
بر ارزش 

افزوده

پشتیبانی انرژی 
)40 میلیون لیر(

 350
میلیون 

لیر

 1.2
میلیون 

لیر
√ √ %85 √ √ √

تولید پلی 
پروپیلن با 

گذاری  سرمایه 
5.3 میلیارد لیر

پشتیبانی انرژی 
)500 میلیون لیر(

 350
میلیون 

لیر

 72
میلیون 

لیر
√ √ %75 √ √ √

تولید پنل 
خورشیدی با 
سرمایه گذاری 
3.8 میلیارد لیر

پشتیبانی 
انرژی 
 580(

میلیون 
لیر(

پشتیبانی 
زیرساخت

 780
میلیون 

لیر

 150
میلیون 

لیر
√ √ %83 √ √ √

تولید محصوالت 
مسطح 

آلومینیومی با 
سرمایه گذاری 
3.7 میلیارد لیر

پشتیبانی 
انرژی 
 657(

میلیون 
لیر(

گذاری  وا
زمین

 330
میلیون 

لیر

 25
میلیون 

لیر
√ √ %25 √ √ √

تولید فیبر 
کربن با مبلغ 

سرمایه گذاری 
2.2 میلیارد لیر
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2- مشوق های اشتغال
معافیت های مالیاتی و حمایت های نقدی برای استخدام و آموزش پرسنل: 

2-1- مشوق اشتغال اضافی
کــه تمــام حــق بیمه هــای قابــل -  حمایت هــا در خصــوص مشــوق اشــتغال اضافــی بــه ایــن صــورت اســت 

پرداخــت بــه ازای هــر پرســنل شــاغل بــه مــدت 12 مــاه )18 مــاه بــرای زنــان و مــردان زیــر 25 ســال( تــا ســقف 

کــه بســته بــه بخــش متفــاوت اســت. مالیــات بــر درآمــد بــر  3577.50 لیــر در مــاه پشــتیبانی مــی شــود، در حالــی 

کارکنــان و مالیــات تمبــر نیــز پوشــش داده مــی شــود )214.97لیــر(.  دســتمزد 

معیارهــای واجــد شــرایط بــودن بــرای دریافــت مشــوق های اشــتغال در زمینــه مشــوق اشــتغال اضافــی  شــامل - 

گذشــته ثبــت نام تامین اجتماعی داشــته  کــه : 1( افــراد مــورد اســتخدام نبایــد بیــش از 10 روز در 3 مــاه  آن اســت 

کرده اند. کــه در آژانــس اســتخدام ترکیــه ثبــت نــام  کارآمــوزان بایــد افــراد بیــکار باشــند  باشــند. 2( 

کار 2-2- مشوق برنامه برنامه آموزشی حین 
کــه: 1( شــرکت هــا مــی توانند -  کار بــه ایــن صــورت اســت  حمایت هــا در خصــوص مشــوق برنامــه آموزشــی حیــن 

ــوزان  کارآم کل  ــداد  ــوند، 2( تع ــل ش ــه ای متحم ــه هزین ــدون اینک ــد، ب ــوزش دهن کار آم ــن  ــان را در حی کارکن

کار، بیمــاری هــای شــغلی و بیمــه  کل اشــتغال باشــد. 3( حــق بیمــه حــوادث  کثــر 30 درصــد  مــی توانــد حدا

کارآمــوزان توســط آژانــس اســتخدام ترکیــه پرداخــت مــی شــود. ســالمت عمومــی 

 

ال
شتغ

یا
قها

شو
م

مشوقاشتغالاضافی

برنامهآموزشیحینکار

برنامهآموزشفنیوحرفهای

مشوقهایاشتغالزنان،جوانانوافراد
دارایگواهینامهصالحیتحرفهای
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ــه : -  ک کار  شــامل آن اســت  ــرای دریافــت مشــوق های برنامــه آموزشــی حیــن  ــودن ب معیارهــای واجــد شــرایط ب

کثــر  کارآمــوزان مــی توانــد حدا کل  گرفتــه شــوند. 2( تعــداد  کار  کارآمــوزان بایــد در پایــان دوره بــه  1( 50 درصــد از 

کــه در آژانــس اســتخدام ترکیــه ثبــت نــام  کارآمــوزان بایــد افــراد بیــکار باشــند  کل اشــتغال باشــد ، 3(  30 درصــد 

کــرده انــد.

2-3- مشوق برنامه آموزش فنی و حرفه ای
کــه: 1( هزینــه هــای مربــی )حقــوق + حــق 	  حمایت هــا در خصــوص آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه ایــن صــورت اســت 

کســر مالیــات( توســط آژانــس اســتخدام ترکیه پوشــش داده می شــود. 2( آژانس اســتخدام  بیمــه تأمیــن اجتماعــی + 

کار، بیمــاری هــای  کنــد. 3( حــق بیمــه حــوادث  کارمنــدان در طــول دوره پرداخــت مــی  ترکیــه روزانــه تــا 60 لیــر بــه 

کارآمــوزان توســط آژانــس اســتخدام ترکیــه پرداخــت مــی شــود.  شــغلی و بیمــه ســالمت عمومــی 

معیارهــای واجــد شــرایط بــودن بــرای دریافــت مشــوق های اشــتغال در زمینــه آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــامل آن 	 

ــواد  ــوزش و م ــزاری آم ــل برگ ــوند. 2( مح ــه ش گرفت کار  ــه  ــان دوره ب ــد در پای ــوزان بای کارآم ــد از  ــه : 1( 50 درص ک ــت  اس

کــه در آژانــس  کارآمــوزان بایــد افــراد بیــکار باشــند  مــورد اســتفاده در آمــوزش بایــد توســط شــرکت تامیــن شــود. 3( 

ــد. کرده ان ــام  اســتخدام ترکیــه ثبــت ن

گواهینامه صالحیت حرفه ای 2-4- مشوق های اشتغال زنان، جوانان و افراد دارای 
گواهینامــه صالحیــت حرفــه ای بــه ایــن 	  حمایت هــا در خصــوص مشــوق هــای اشــتغال زنــان، جوانــان و افــراد دارای 

کارفرمــای حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی قابــل پرداخــت بــه ازای هــر پرســنل شــاغل تــا  کــه تمــام ســهام  صــورت اســت 

کــه ایــن بســته بــه جنســیت و ســن متفــاوت  54 مــاه تــا ســقف 4524.86 لیــر در مــاه پشــتیبانی مــی شــود، در حالــی 

است.

گواهینامــه 	  معیارهــای واجــد شــرایط بــودن بــرای دریافــت مشــوق هــای اشــتغال زنــان، جوانــان و افــراد دارای 

ــد مــی تواننــد در محــدوده  ــوده ان گذشــته بیــکار ب ــه در 6 مــاه  ک ــرادی  ــه اف ک صالحیــت حرفــه ای شــامل آن اســت 

برنامــه اســتخدام شــوند.

که ممکن  کنند پشــتیبانی می کنــد  کــه در مناطــق مختلــف ترکیــه فعالیــت مــی  آژانــس توســعه ترکیــه از 26 آژانــس توســعه 

اســت بــه منظــور تقویــت توســعه منطقــه ای و رقابــت پذیــری آنهــا، حمایــت هــای بالعــوض را بــرای مناطــق ســرمایه گذاری 

کــه اطالعــات دقیــق آن هــا در بــه وب ســایت هــای آژانــس توســعه ثبــت شــده اســت. خــاص ارائــه دهنــد. 
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3- مشوق های صادرات
رژیم پردازش داخلی. 1

کــه در تولیــد صادراتــی اســتفاده می شــوند حمایت هــای ذیــل  بــرای خریــد نهاده هــای تولیــد داخلــی یــا وارداتــی 

تعریف شــده اســت:

گمرکی 9 معافیت از عوارض 

برگرداندن مالیات بر ارزش افزوده 9

برگرداندن مالیات مصرف ویژه 9

گمرکی 9 برگرداندن عوارض 

معافیت از سهمیه بندی و قوانین نظارتی 9

حمایت از شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی. 2

تا 75 درصد از هزینه مشارکت برای نمایشگاه های داخلی و بین المللی حمایت می شود. 9

پشتیبانی از واحدهای خارجی، برندها و فعالیت های ترویجی. 3

کشــور ایجــاد مــی شــود و هزینه هــای  9 ج از  کــه در خــار تــا ســقف 60 درصــد از اجــاره فروشــگاه هایی 

مــی شــود، حمایــت می شــود. انجــام  کشــور  از  ج  برنــد در خــار ثبــت  تبلیغاتــی و فعالیت هــای 

4 .1®TURQUALITY برنامه های

ــط  9 ــه توس ک ــره  ــاوره و غی ــای مش ــگاه، هزینه ه ــاره فروش ــات، اج ــد تبلیغ ــا مانن ــیاری از هزینه ه ــرای بس ب

کشــور متحمــل می شــوند، پشــتیبانی  ج از  شــرکت های ترکیــه ای بــرای ســاخت برندهــای خــود در خــار

ــود. ــه می ش ــدی ارائ 50 درص

برنامه هــای توســعه اجرایــی بــرای مدیــران ســطح متوســط و عالــی شــرکت هــا ســازماندهی شــده  9

اســت.

از   9 کارمنــدان شــرکتی در راســتای بهره بــرداری  بــرای  انــداز  برگــزاری ســمینارهای چشــم  از  حمایــت 

کننــد. نظریــه پــردازان بازاریابــی و برنــد تــا شــرکت هــا را بــرای رقابــت جهانــی آمــاده 

کــه بــا ترکیــب مفاهیــم "ترکیــه" و "کیفیــت" همــراه اســت. ایــن پــروژه توســط دولــت ترکیــه، وزارت اقتصــاد، مجمــع  TURQUALITY  .1 یــک پــروژه ایــده آل گرانــه اســت 
صادرکننــدگان ترکیــه )TIM( و انجمــن صادرکننــدگان نســاجی و پوشــاک اســتانبول )ITKIB( آغــاز شــده اســت. چارچــوب قانونــی اولیــه در 12 ژانویــه 2004 بــه صــورت عمومــی 

ارائــه شــد.
گاهــی در مــورد ارزش   یــک سیســتم اعتبارســنجی اســت کــه نــه تنهــا بــرای ارتقــای شــرکت هــای ذینفــع بــه ســطح معیارهــای بیــن المللــی، بلکــه ایجــاد آ

ً
TURQUALITY اساســا

هــای پذیرفتــه شــده بیــن المللــی ماننــد کیفیــت و تازگــی کــه در واقــع توســط ایــن برندهــا حمــل مــی شــود، طراحــی شــده اســت.
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تحقیقات بازار و پشتیبانی از ورود به بازار. 5

هزینه های مربوط به سفرهای تحقیقاتی بازار بین المللی به میزان 70 درصد حمایت می شود. 9

60 درصد برای ادغام و خرید شرکت های خارجی 9

75 درصد برای تملک شرکت های خارجی با فناوری پیشرفته 9

ک در سایت های تجارت الکترونیک 9 80 درصد برای هزینه های اشترا

6 .)GE-UR( حمایت از توسعه رقابت بین المللی

ــا صادرکننــدگان، مناطــق صنعتــی  ــه هــای صنفــی ی شــرکت ها مــی تواننــد از طریــق نهادهــای همــکاری ماننــد اتحادی

ســازمان یافتــه و غیــره از ایــن حمایــت هــا بهــره منــد شــوند:

تا 400 هزار دالر برای هزینه های مربوط به ملزومات، آموزش، مشاوره و فعالیت های ترویجی 9

تا 150 هزار دالر برای هزینه های مربوط به فعالیت های بازاریابی خارجی 9

کمیته های تدارکات1 انجام شود. 9 که باید برای سازمان  تا 100 هزار دالر برای هزینه هایی 

ــا  ــه پــروژه GE2-UR منصــوب مــی شــوند ب هزینــه هــای اســتخدام حداکثــر 2 پرســنل متخصــص کــه ب

ــود. ــتیبانی می ش ــرخ 75٪ پش ــر ن حداکث

3-1-مشوق های منطقه آزاد
گمرکــی ترکیــه بــرای فعالیــت شــرکت هــای صــادرات محــور وجــود دارد. حمایت هــای زیــر  ج از مــرز  19 منطقــه آزاد خــار

مجموعــه مشــوق های منطقــه آزاد شــامل مــوارد ذیــل اســت:

معافیت مالیات بر ارزش افزوده

گمرکی	  معافیت از عوارض 

معافیت مالیات بر مصرف ویژه	 

معافیت مالیاتی شرکت ها برای شرکت های فعال در صنعت تولید	 

که 85 درصد تولیدات صادر شود(	  کارکنان )به شرطی  معافیت از مالیات بر درآمد حقوق 

معافیت تمبر عوارض 	 

ک	  معافیت مالیاتی امال

کارکرده	  اجازه آوردن ماشین آالت دست دوم یا 

1.  procurement committees’ organization
2.  پــروژه UR-GE )پشــتیبانی از توســعه رقابــت بیــن المللــی( یــک پــروژه خوشــه ای بخشــی بــرای توســعه ظرفیــت هــای صادراتــی شــرکت هــای ســازنده ترکیــه اســت. 
شــرکت هایی کــه توســط انجمــن صادرکننــدگان گــردآوری می شــوند، توســط انجمن هــا و فدراســیون های بخشــی کــه در آنهــا عضویــت دارنــد، در فعالیت هــای مــورد تاییــد وزارت 

ــد. ــا دهن ــری ارتق ــا دانــش خــود را از رقابت پذی ــد ت اقتصــاد شــرکت می کنن
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3-2-مشوق های مرکز مدیریت منطقه ای

کــز  کــه مرا مشــوق های مرکــز مدیریــت منطقــه ای مزایــای مالیاتــی جهــت تشــویق شــرکت های بیــن المللــی اســت 

مدیریــت منطقــه ای خــود را بــه ترکیــه منتقــل می کننــد. حمایت هــا و معیارهــای واجــد شــرایط بــودن بــرای دریافــت 

ایــن نــوع مشــوق شــامل مــوارد ذیــل اســت:

 

معیارها

.شوندایجادفناوریوصنعتوزارتمجوزبابایدآنها

ایتجاریفعالیتهایدرنبایدمنطقهایمدیریتمراکز
.باشندمشغولترکیهدردرآمدزافعالیتهایسایر

حمایتها

کارکنانحقوقدرآمدبرمالیاتمعافیت

گمرکیعوارضمعافیت

4-مشوق های تحقیق و توسعه و طراحی
حداقــل 15 پرســنل تحقیــق و توســعه بایــد اســتخدام شــوند تــا واجــد شــرایط تشــویق مرکــز تحقیــق و توســعه باشــند. 

کــز طراحــی  کــز تحقیــق و توســعه و مرا کــز طراحــی اســتخدام شــوند. مرا حداقــل 10 نفــر پرســنل طراحــی بایــد در مرا

ممکــن اســت از مشــوق های مشــابه بهــره منــد شــوند. شــرکت ها همچنیــن ممکــن اســت پارک هــای فنــی را بــرای 

کــه طیــف وســیعی از فرصت هــای  فعالیت هــای تحقیــق و توســعه خــود ترجیــح دهنــد. 84 تکنوپــارک وجــود دارد 

ــد. ــم می کن ــه فراه ــذاران در ترکی گ ــرمایه  ــرای س ــویقی را ب تش

 

مشوقهایتحقیق
وتوسعه

مشوق ها برای 
مناطق توسعه 

تکنو )فناوری 
(پارک ها

پشتیبانی 
مالیات بر 

درآمد 
(100)%

معافیت 
مالیاتی 
شرکت ها

معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده

حمایت حق بیمه تامین : حمایت های مشترک
معافیت گمرکی%( 50)، (سهم کارفرما)اجتماعی 

تمبر عوارض، معافیت

مشوق های مرکز 
تحقیق و توسعه یا 

طراحی

تخفیف 
تحقیق و 
توسعه و 
طراحی 

(100)%

پشتیبانی 
کسر 

مالیات بر 
تا )درآمد 

95٪)
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کارآفرینی نوآوری � برنامه های حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری برای افزایش ظرفیت در حوزه های 

مرحله آغاز یا شروع:. 1

برنامه حمایت از بازارهای پروژه- 

برنامه حمایت از سرمایه با ابتکار فنی- 

برنامه حمایت از سرمایه خطرپذیر- 

برنامه پشتیبانی ثبت اختراع - 

مرحله معرفی:. 2

برنامه حمایت از همکاری صنعت دانشگاه -

برنامه پایان نامه صنعتی1 -

مرحله تحقیق و توسعه:. 3

برنامه حمایت از پروژه های تحقیق و توسعه صنعت- 

کوچک و متوسط-  برنامه حمایت از تحقیق و توسعه بنگاه های 

برنامه حمایت از پروژه های توسعه فناوری و نوآوری مناطق اولویت دار- 

برنامه آزمایشگاه تحقیق و توسعه مرزی- 

تحقیق و توسعه بین المللی:. 4

 -)Horizon 2020( 2020 افق

 -)Eureka( اورکا

برنامه حمایت از پروژه های تحقیق و توسعه صنعت بین المللی- 

شــورای تحقیقــات علمــی و فنــاوری ترکیــه برنامــه حمایتــی بــرای تبدیــل ترکیــه بــه یــک مرکــز جاذبــه 

ــی در زمینه هــای علمــی و فنــاوری خــاص انجــام شــده اســت. حمایت هــای شــورا در مــورد برنامه هــای  جهان

تحقیــق و توســعه بیــن المللــی شــامل پشــتیبانی تــا 75٪ از بودجــه تحقیــق و توســعه اســت و از 10 میلیــون 

نبایــد لیــر تجــاوز نکنــد. همچنیــن شــرایط دریافــت ایــن حمایــت شــامل آن اســت کــه اوالً: نســبت متوســط   

هزینــه هــای تحقیــق و توســعه شــرکت در ســه ســال گذشــته بــه فــروش خالــص بایــد حداقــل 1٪ باشــد. دومــاً: 

میانگیــن فــروش خالــص شــرکت در ســه ســال گذشــته بایــد حداقــل 2 میلیــارد لیــر باشــد.

1.  SANTEZ
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Source:

Guide to State Incentives for Investments in Turkey ,Presidency of the Republic of 
Turkey ,Investment Office2021 ,.
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