CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE
TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar kapsamında turizm sektörüne ilişkin getirilen
desteklere ilişkin önemli açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1. İstanbul ilinde gerçekleşecek turizm yatırımlarının bölgesel desteklerden
yararlanamayacaktır. Bu uygulama eski teşvik sistemi ile getirilmiş ve bu teşvik
paketiyle de devam ettirilecektir. İstanbul ilindeki turizm yatırımları asgari
1.000.000 TL yatırım tutarını sağladıkları takdirde gümrük vergisi muafiyeti,
KDV istisnası ve KKDF istisnası desteklerinden yararlanabilecektir.
2. Turizmin ağırlıklı olduğu Antalya, Muğla ve İzmir illeri 1. Bölge kapsamına
alındıkları için önceki uygulamada %15 olan indirimli kurumlar vergisi oranı
korunmuş ve 2013 yılı sonuna kadar başlanacak yatırımların bu oranda
yararlanacağı hükme bağlanmıştır. 2013 yılından sonra başlanacak olan
yatırımlar için bu oran %10’a düşürülecektir. Tüm bunları göz önünde
bulundurarak yeni teşvik paketinin turizmcilere vergi indirimi açısından bir
yenilik getirmediği söylenebilir. Bunun yanı sıra Antalya, Muğla, İzmir gibi
turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerde yapılan turizm harcamaları yatırım
döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli
gelir/kurumlar vergisi uygulanamayacaktır.
3. Sigorta primi işveren hissesi desteği İzmir, Muğla, Antalya illerinde eski
tebliğde günümüz itibariyle uygulamada yok iken; yeni teşvik paketi ile birlikte
bu illerde yapılacak yatırımlara 2 yıl süreyle Sigorta primi işveren hissesi
desteği sağlanacaktır.Bu da yeni teşvik paketinin önemli getirilerindendir.
4. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm
yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm
konaklama yatırımları öncelikli yatırım konuları arasında yer almaktadır. Bu da
söz konusu yatırımların 5. Bölgede uygulanan desteklerden faydalanacağı
anlamına gelmektedir. Faiz desteği uygulaması, 7 yıl Sigorta primi işveren
hissesi desteği, %40 oranında vergi indirimi desteğinden faydalanacaktır. Bu
da tahmini olarak toplam sabit yatırım tutarının yaklaşık olarak %60’ı oranında
destek alınması anlamına gelmektedir.
5. Turizm Sektörü’nde bölgesel desteklerden İstanbul ili hariç tüm bölgelerde
gerçekleşecek olan 3 yıldızlı veya üzerindeki tesisler (Turizm yatırım/işletme

belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri"
şartı aranmayacaktır) ilişkin yatırımlar faydalanabilecektir. Bu şartlar eski
uygulamada da yer almaktadır. 6. Bölge için ise 500.000 TL asgari yatırım
tutarı şartını sağlayan yatırımcılar herhangi bir başka şart aranmaksızın teşvik
belgesine bağlanabilecek olması bu kararla gelen yeniliklerdendir.
Konuya ilişkin detayların yer aldığı çalışmamız ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.
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