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Emitido por Sarıibrahimoğlu Law Office 

Ankara/Istanbul/Izmir 

 

 

 

Sarıibrahimoğlu Law Office acredita que a satisfação do cliente é uma referência e 

uma prova da qualidade do serviço que prestamos. Também acreditamos que 

trabalhar bem com nossos parceiros comerciais permite que nossa empresa alcance 

maiores níveis de sucesso, sendo capaz de se beneficiar das capacidades de nossos 

parceiros, e permitindo que nossos parceiros comerciais aproveitem seus pontos 

fortes e recursos.  

Para maiores informações, por favor, entre em contato conosco: 

   sslawoff@ada.net.tr 

info@sslawoff.com 
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Programa de Incentivo ao Investimento na Turquia 

 

 O Programa de Incentivo ao Investimento é 
composto de 4 regimes diferentes: 
 

 Estes são os regimes regionais, prioritários, 
estratégicos e gerais de incentivo ao 
investimento. 
 

 As empresas podem se beneficiar do regime 
apropriado, dependendo do tamanho do 
investimento, da região, do setor e do 
produto que irão produzir. 
 

 De acordo com o programa regional de 
incentivo ao investimento, as províncias são 
classificadas de acordo com seu nível de 
desenvolvimento socioeconômico, e o país é 
dividido em 6 zonas regionais diferentes. 
 

 Os setores a serem apoiados em cada 
província de acordo com o potencial das 
províncias e as economias de escala e a 
intensidade do apoio são diferenciados de 
acordo com o nível de desenvolvimento das 
regiões. 
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O SISTEMA DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO DA 

TURQUIA 

 

1. Objetivo e legislação relacionada 

2. Sistema de incentivo ao investimento 

3. Elementos de apoio 

4. Aplicações para incentivos ao investimento 

5. Taxa e duração do apoio 

6. Apoio regional 

 

 



 
 

Escritórios: 
ANKARA: Kız Kulesi Sk. 14/5, GOP   
ISTANBUL: ITower Bomonti, Merkez Mahallesi, Akar Cd. No:3, Şişli 
İZMİR: Altıevler Mahallesi, İlkkurşun sokak, No: 9/A Narlıdere 

Legislação sobre incentivos ao investimento 

Os investimentos foram apoiados e subsidiados por leis e decretos 

governamentais no âmbito dos trabalhos delimitados e aprovados pelo 

Conselho de Ministros, conforme listados abaixo: 

- Auxílio estatal ao investimento - Decreto nº 3305, 2012 

(Anunciado no "Jornal Oficial de 19 de junho de 2012"). 

- Aplicação e implementação do decreto anunciado no Jornal Oficial de 

20 de junho de 2012. 

Objetivo do sistema de incentivo ao investimento 

- Aumentar a produção de bens intermediários e produtos altamente 

dependentes das importações, para reduzir o déficit da conta corrente. 

- Apoiar investimentos em tecnologias intermediárias, médias e altas, 

para transformar e converter a avaliação tecnológica. 

- Aumentar o apoio e o subsídio para investimentos em territórios não 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

- Reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das 

províncias. 

- Reduzir as disparidades no desenvolvimento regional. 

- Aumentar a eficácia dos elementos e instrumentos de apoio. 

- Apoio às atividades de aglomeração. 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO  

Incentivo regional 
O objetivo é reduzir as diferenças de desenvolvimento entre as províncias, melhorar a 

produção e aumentar a capacidade de exportação potencial das províncias. 

Bens de capital preferenciais 
O objetivo é apoiar certas propriedades de investimento com os instrumentos de 

incentivo da 5ª Província.   

Investimentos estratégicos 
O objetivo é apoiar investimentos de alto valor agregado, a fim de contribuir para a 

redução do déficit da conta corrente. 
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INCENTIVO GERAL 

Este item cobre todos e qualquer investimento restante fora dos investimentos sem os 

incentivos concedidos. 

EL EM EN T OS D E  A POI O  

- Isenção de IVA 
Aplica-se a todas as opções 

- Isenção de direitos alfandegários 
Aplica-se a todas as opções 

- Redução de impostos (dedução) 
Aplica-se a todas as opções, exceto o incentivo geral 

- Contribuição para a participação do empregador no seguro nacional 
Aplica-se a todas as opções, exceto o incentivo geral 

- Apoio à retenção do imposto de renda 
Aplica-se a todas as opções 

- Contribuição para a participação do empregado no seguro nacional 
Aplica-se a todas as opções, exceto o incentivo geral 

- Apoio para os juros e/ou distribuição dos lucros 
Aplica-se a todas as opções, exceto o incentivo geral 

- Provisão de terrenos adequados para o investimento 
Aplica-se a todas as opções, exceto o incentivo geral 

- Reembolso do imposto sobre o valor agregado 
Aplica-se somente a incentivos ao investimento estratégico 

 

Isenção de IVA 
O imposto sobre valor agregado não será aplicado a todos os materiais listados no 

certificado de incentivo ao investimento, adquiridos nos mercados locais e 

internacionais. 

 

Esta isenção inclui todos os tipos de máquinas de investimento, equipamentos, 

software, vendas e aluguéis de ativos intangíveis. 

O investidor não pagará IVA sobre os seguintes serviços e suprimentos.  

 

Isenção de direitos alfandegários 
O investidor estará isento do pagamento de qualquer taxa alfandegária para os itens 

importados listados no certificado de investimento intensivo. 

 

Esta isenção cobre todos os materiais de investimento, máquinas e equipamentos 

importados. 
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Redução de impostos (dedução) 
Isto é aplicado até que o valor atinja o valor da contribuição prevista para todo o projeto, 

através de deduções (reduções) do imposto de renda e do imposto corporativo. 

 

Contribuição para a participação do empregador no seguro nacional 
O Ministério pagará parte da participação do empregador no seguro correspondente ao 

nível de subsistência (salário mínimo definido pelo Ministério) até um certo limite 

mencionado no certificado de investimento intensivo. 

 

Apoio à retenção do imposto de renda 
O Ministério pagará o imposto de renda retido na fonte para trabalhadores adicionais 

empregados em projetos certificados de incentivo ao investimento, com base no nível 

de subsistência (salário mínimo definido pelo Ministério) por 10 anos. 

 
Isto está previsto apenas para investimentos a serem feitos na Região 6. 

 
Também se aplica a projetos no âmbito do Programa de Relocação Industrial Orientada 

à Tecnologia (TOSHP). 

  

Contribuição para a participação do empregado no seguro nacional 
O Ministério pagará a parte do seguro nacional dos trabalhadores adicionais 

empregados em projetos certificados de incentivo ao investimento, com base no nível 

de subsistência (salário mínimo definido pelo Ministério) por 10 anos. 

 

Isto não é aplicado para projetos de incentivo geral, mas se estiver na 6ª região, 

também é aplicado. 

 

Também se aplica a projetos no âmbito do Programa de Relocação Industrial Orientada 

à Tecnologia (TOSHP). 

 

Apoio para os juros e/ou distribuição dos lucros 
Trata-se de assistência financeira para o crédito (empréstimo) obtido junto aos bancos, 

com a duração mínima de um ano. 

 

O Ministério cobre parte dos juros sobre o empréstimo utilizado para o investimento fixo 

até 70%, conforme definido no certificado de incentivo ao investimento. 

 

Este apoio se aplica a investimentos estratégicos, P&D (pesquisa e desenvolvimento), 

investimentos ambientais, incentivos regionais e projetos de incentivos prioritários nas 

3ª, 4ª, 5ª e 6ª regiões. 
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Provisão de terrenos adequados para o investimento 
O local do investimento pode ser concedido para investimentos estratégicos e 

prioritários com certificado de incentivo ao investimento, dentro da estrutura 

determinada pelos princípios do Ministério do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. 

 

Reembolso do imposto sobre o valor agregado 
Trata-se do reembolso de IVA cobrado em projetos de construção civil com um 

investimento fixo superior a 500 milhões de TL, dentro da estrutura de investimento 

estratégico. 

 

Todos os investimentos de incentivo certificados que serão realizados entre 2017 e 

2021 serão elegíveis para reembolso de IVA para suas despesas de construção civil. 

 

VALORES MÍNIMOS DE INVESTIMENTO 

Sistema de Investimento Mínimo Fixo no Sistema Geral de Incentivo 

       - Região I et Região II: 1'000’000 TL  

       - Região III, Região IV, Região V et Região VI: 500’000 TL  

 

Investimentos estratégicos 

O valor mínimo de investimento fixo determinado para investimentos estratégicos é o 

seguinte: 50'000’000 TL  

 

Projetos de incentivo regional 

Para os incentivos regionais, foram definidas práticas de acordo com setores e 

províncias, cidade por cidade, a partir de um mínimo de 500'000 TL e acima. 

As centrais de atendimento e centros de dados a serem estabelecidos nas cidades do 

Programa de Centros de Atração se beneficiarão de todos os incentivos regionais, sem 

a necessidade de investimentos mínimos. 
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OS SISTEMAS DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO 

PEDIDO DE INVESTIMENTO REGIONAL 

Reduzir a disparidade de desenvolvimento entre províncias com o objetivo de aumentar 

o potencial de produção e exportação. 

A intensidade do apoio foi diferenciada de acordo com o nível de desenvolvimento das 

províncias. 

Os setores a serem apoiados foram determinados levando em conta o potencial 

econômico e o crescimento. 

As cidades (províncias-regiões) foram reunidas e agregadas em 6 Regiões, com base 

no estudo SEGE de 2011. 

 

Região 1 

Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla        8 Cidades  

Região 2 

Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, 

Sakarya, Tekirdağ, Yalova           13 Cidades 

Região 3 

Balikesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, 

Trabzon, Uşak, Zonguldak           12 Cidades  

Região 4 

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Eşazığ, Erzincan, Hatay, 

Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas     17 Cidades 

Região 5 

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, 

Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat       16 Cidades 

Região 6 

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 

Şanlıurfa, Şırnak, Van            15 Cidades 
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Isenção de IVA 

Aplica-se a todas as regiões 

 

Isenção de direitos alfandegários 

Aplica-se a todas as regiões 

 

Redução de impostos 

a. Fora de qualquer área industrial organizada 

 

Regiões                                          1           2           3       4          5         6 

Proporção (%) de contribuição 

ao investimento                              15         20        25      30        40      50  

 

b. Dentro de qualquer área industrial organizada   

 

Regiões                                         1           2           3       4          5         6 

Proporção (%) de contribuição 

ao investimento                             20         25        30      40        50      55  

 

Contribuição para a participação do empregador no seguro nacional 

a. Fora de qualquer área industrial organizada 

 

Regiões                                                1           2           3       4         5          6 

 

Período da contribuição (anos)         2          3           5       6          7        10  

 

b. Dentro de qualquer área industrial organizada   

 

Regiões                                                1           2          3        4         5         6 

 

Período da contribuição (anos)            3          5           6       7         10       12 

 

Provisão de terrenos adequados para o investimento 

Aplica-se a todas as regiões 
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Apoio para os juros e/ou distribuição dos lucros 

Regiões                                                     1           2           3        4          5         6 

Empréstimos bancários locais (pontos)   NA        NA         3        4          5         7 

Empréstimo em moeda estrangeira         NA        NA         1        1          2         2 

 

Contribuição para a participação do empregado no seguro nacional 

Aplicado somente à Região 6 por 10 anos, se o investimento for na zona industrial 

por 12 anos       

 

Apoio à retenção do imposto de renda 

Aplicado somente à Região 6 por 10 anos, se o investimento for na zona industrial 

por 12 anos        

 

Nota importante: 

O parágrafo abaixo, benefício adicional, é aplicado para investimentos a serem feitos 

entre as datas de 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2022 e para 

investimentos sob os Certificados de Incentivo ao Investimento, US-97 Código 15 a 37 

coordenado para o setor de manufatura e produção, os investidores receberão 15% a 

mais como contribuição de investimento para todas as Regiões. As deduções fiscais 

serão aplicadas a 100%. 

 

INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS   

Os investimentos listados abaixo se beneficiarão do mesmo apoio e 

contribuições válidas para a 5ª região, independentemente de onde 

estejam localizados na Turquia. 

- Medicina 

- Fabricação de máquinas de escritório, contabilidade e informática 

- Fabricação de instrumentos médicos, de precisão, ópticos e de relógio 

- Fabricação de aeronaves e naves espaciais 

- Investimento na produção de bens resultantes de projetos de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento) 

- Túneis eólicos, centros de teste e investimentos similares 

- 6Investimentos em mineração e pesquisa mineira 
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- Investimentos em todas as áreas da indústria de defesa 

- Investimentos específicos na área de automóveis e motores 

- Investimentos em educação, incluindo o programa de educação no uso, reparo e 

manutenção de aeronaves e outros bens aéreos. 

- Investimentos em eficiência energética 

- Investimentos para gás natural liquefeito, instalações de armazenamento 

subterrâneo  

- Investimentos na produção de fibras de carbono e materiais compostos integrados.  

- Investimentos para geradores de vapor de recuperação de calor, produção de 

energia e eletricidade. 

- Investimentos em usinas térmicas, alimentadas por carvão local 

- Investimentos em transporte ferroviário 

- Investimentos em transporte marítimo 

- Investimentos em plataformas e terrenos de feiras internacionais 

- Todos os investimentos para a produção de alumínio plano com o método de 

fundição direta de placas de resfriamento e laminação a quente. 

- Todos os investimentos turísticos em áreas térmicas, culturais e de proteção e 

desenvolvimento turístico. 

- Investimentos para a fabricação de asas de turbinas eólicas e para a fabricação de 

turbinas e geradores para usinas de energia renovável. 

- Investimentos em depósitos licenciados e fazendas de tanques. 

- Usinas de energia nuclear 

- Transporte aéreo 

- Mínimo de 5000 bovinos para produção de leite, mínimo de 10.000 bovinos para 

produção de carne. 

- Alguns investimentos em laboratórios 

- Investimentos em casas verdes com uma área mínima de 25 da (25.000 m²) e um 

custo mínimo de investimento de 25 milhões de TL, equipadas com equipamentos e 

materiais de fabricação local. 

- Investimentos para recuperação e eliminação de resíduos com um valor mínimo de 

5 milhões de TL. 

- Centros de assistência a idosos com deficiências e investimentos na assistência 

social 

- Todos os investimentos de média e alta tecnologia, o valor do investimento é de no 

mínimo de 500 milhões de TL. 
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Apoio - Instrumentos de contribuição para investimentos prioritários 
 

Isenção de IVA  ..........…………………………………………         100 % 

 

Isenção de direitos alfandegários …………….……………         100 %  

 

Redução de impostos 

        Contribuição % ao investimento ……………………..           40 % 

        Dedução fiscal %    ……………………………………...         100 % 

 

Duração da contribuição para a participação 

do empregador no seguro nacional .......…………………..      7 Anos 

 

Provisão de terrenos adequados para o investimento ....        100 % 

 

Apoio para os juros e/ou distribuição dos lucros 

           Empréstimos bancários locais (pontos) …………...          5          

           Empréstimo em moeda estrangeira ………………...          2          

 

Nota importante: 

O parágrafo abaixo, benefício adicional, é aplicado para investimentos a serem feitos 

entre as datas de 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2022 e para 

investimentos sob os Certificados de Incentivo ao Investimento, US-97 Código 15 a 37 

coordenado para o setor de manufatura e produção, os investidores receberão 15% a 

mais como contribuição de investimento para todas as Regiões. As deduções fiscais 

serão aplicadas a 100%. 

 

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS 

Projetos de grande escala 

Critérios de avaliação 

- O valor mínimo do investimento fixo deve ser acima de 50 milhões de TL. 

- A capacidade de produção interna (local) deve ser maior do que a capacidade de 

importação. 

- O valor agregado deve ser de pelo menos 40%. 

- O valor total das importações durante o ano passado deve ser superior a 50 milhões 

de dólares. 
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Todos os investimentos aprovados pelo Ministério como investimentos estratégicos sob 

o Programa de Relocação Industrial Orientada à Tecnologia (TOSHP) são considerados 

investimentos estratégicos, independentemente das condições abaixo. 

 

Apoio - Instrumentos de contribuição 

- Isenção de IVA 

- Isenção de direitos alfandegários 

- Redução de impostos 

- Contribuição para a participação do empregador no seguro nacional 

- Provisão de terrenos adequados para o investimento 

- Reembolso do IVA 

- Contribuição para a participação do empregado no seguro nacional (limitada à 

Região 6 e projetos no âmbito dos investimentos apoiados pelo TOSHP) 

- Contribuição para a retenção do imposto de renda (limitada à Região 6 e projetos no 

âmbito dos investimentos apoiados pelo programa TOSHP) 

 

ÉLÉMENTS DE SOUTIEN POUR LES INVESTISSEMENT STRATÉGIQUES 

 

- Isenção de IVA           100 % 

- Isenção de direitos alfandegários        100 % 

- Redução de impostos, percentagem de contribuição para o investimento     50 %     

- Contribuição para a participação do empregador no seguro nacional           7 Anos 

(10  Anos na Região 6) 

- Provisão de terrenos adequados para o investimento      100 % 

- Apoio para os juros e/ou distribuição dos lucros 

Empréstimo de bancos locais (pontos)              5  

     (8 pontos para projetos TOSHP, projetos TOSHP de alta tecnologia, 10 pontos) 

Empréstimo em moeda estrangeira               2 

 

- Contribuição para a participação do empregado no seguro nacional (limitada para a 

Região 6)                  10 Anos 

Se forem projetos TOSHP de alta tecnologia               7 Anos 

Outros projetos TOSHP                  5 Anos  

- Contribuição para a retenção do imposto de renda 

(limitado para a Região 6 e projetos no âmbito de investimentos apoiados pelo 

programa TOSHP) 

 

Reembolso do IVA 

Aplicável somente para projetos com valor de investimento igual ou inferior a 500 

milhões de TL. 
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Nota importante: 

O parágrafo abaixo, benefício adicional, é aplicado para investimentos a serem feitos 

entre as datas de 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2022 e para 

investimentos sob os Certificados de Incentivo ao Investimento, US-97 Código 15 a 37 

coordenado para o setor de manufatura e produção, os investidores receberão 15% a 

mais como contribuição de investimento para todas as Regiões. As deduções fiscais 

serão aplicadas a 100%. 

Em investimentos estrategicamente apoiados sob o TOSHP, se o produto for de alta 

tecnologia, ele pode ser aplicado para até 500 funcionários e para os outros até 300. 

 

PEDIDOS GERAIS DE INCENTIVO 

Aplica-se a todas as regiões 

Investimentos que não são cobertos por nenhuma das outras aplicações de incentivo e 

todas as áreas de investimento que não possuem instalações de incentivo.   

Investimentos com os requisitos mínimos de valores de investimento fixos definidos. 

 

Apoio e contribuições 

Isenção de IVA 

Isenção de direitos alfandegários 

Contribuição para a retenção do imposto de renda (aplicada apenas à Região 6) 

 

APOIO E CONTRIBUIÇÕES PARA AS SUB-REGIÕES 

No âmbito dos objetivos de apoiar aplicações regionais de incentivo, estabelecer as 

zonas de investimento e contribuir para a agregação e acumulação: 

- Investimentos a serem realizados em Zonas Industriais Organizadas (investimentos 

orientados para a indústria de manufatura) 

- Investimentos colaborativos setoriais 
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Nota importante: 

Os investimentos abaixo utilizam as vantagens e benefícios dos apoios e contribuições 

aplicados à posição única para baixo. 

Alguns dos investimentos de média e alta tecnologia (de acordo com a classificação da 

OCDE), nas Regiões 1 (exceto Istambul), 2 e 3, utilizarão as vantagens e benefícios da 

Região 4. 

Os investimentos a serem feitos sob o Programa de Centros de Atração, nas zonas 

industriais organizadas das Regiões 4 e 5, e em toda a área da cidade de Kilis, 

utilizarão as vantagens e benefícios da Região 6. 

 

PROPORÇÕES E PERÍODOS DE APOIO 

                 Proporção (%) de contribuição           Taxa (%) de dedução do imposto  

                           ao investimento        corporativo ou imposto de renda 

Região 1                       15                                                               50 

Região 2                       20                                                               55 

Região 3                       25                                                               60 

Região 4                       30                                                               70 

Região 5                       40                                                               80  

Região 6                       50                                                               90 

 

Nota importante: 

O parágrafo abaixo, benefício adicional, é aplicado para investimentos a serem feitos 

entre as datas de 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2022 e para 

investimentos sob os Certificados de Incentivo ao Investimento, US-97 Código 15 a 37 

coordenado para o setor de manufatura e produção, os investidores receberão 15% a 

mais como contribuição de investimento para todas as Regiões. As deduções fiscais 

serão aplicadas a 100%. 

DEDUÇÕES FISCAIS 

Embora a assistência para redução de impostos se aplique exclusivamente aos lucros 

obtidos com o investimento sujeito ao certificado de incentivo, serão aplicadas 

deduções fiscais aos investidores corporativos que tenham investido nas Regiões 1, 2, 

3, 4, 5 e 6, para a renda total obtida com todas as outras atividades, mas limitada a 80% 

da contribuição do investimento e durante o período do investimento. 
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Esta relação será aplicada a 100% para despesas feitas entre 1 de janeiro de 2017 e 31 

de dezembro de 2022 sob os Certificados de Incentivo ao Investimento em Manufatura 

(US 97 Código 15 - 37). 

                    
        Proporção (%) de             Proporção (%) de      Proporção (%) de contribuição dos períodos 

contribuição ao investimento      dedução fiscal                     de investimento e operação 

                                                                       Período de investimento *      Período de operação 

Região 1          15                       50                         80                                     20 

Região 2          20                       55                         80                                     20 

Região 3          25                       60                         80                                     20 

Região 4          30                       70                         80                                     20 

Região 5          40                       80                         80                                     20 

Região 6          50                       90                         80                                     20 

 

( * ) Esta proporção será aplicada a 100% para despesas feitas entre 1 de janeiro de 

2017 e 31 de dezembro de 2022 sob os certificados de incentivo ao investimento na 

fabricação (US 97 Código 15 - 37). 

 

CONTRIBUIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR NO SEGURO NACIONAL 

                                                                            Apoio e teto de contribuição 

                                                                (Proporção em relação ao investimento fixo) 

                  Período de aplicação      Incentivos regionais      Investimentos estratégicos 

Região 1           2   anos                                10 %                                  15 % 

Região 2           3   anos                                15 %                                  15 % 

Região 3           5   anos                                20 %                                  15 % 

Região 4           6   anos                                25 %                                  15 % 

Região 5           7   anos                                35 %                                  15 %  

Região 6         10   anos                                  -                                          - 

O período de implementação para investimentos estratégicos é de 10 anos na 6ª região 

e de 7 anos nas outras regiões. 

Não é aplicado um limite máximo de apoio aos investimentos estratégicos apoiados no 

âmbito do TOSHP. 
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APOIO PARA OS JUROS E/OU DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS 

Aplicações                                       Índice de apoio                    Apoio máximo  

                                         Crédito local em TL    Moeda estrangeira          Valor em TL 

PD & Meio ambiente                5 pontos                     2 pontos                 1 milhões de TL   

Investimentos estratégicos       5 pontos                     2 pontos                              5 % do                                                                                                                                                                                         

         valor do investimento 

                                                                                                       Max. 50 milhões de TL 

Investimentos estratégicos 

no âmbito do TOSHP 

High Tech                                   10 pontos                    2 pontos                           idem 

Outros                                           8 pontos                    2 pontos                           idem 

INCITATIONS RÉGIONALES 

                             Região 3          3                                 1                         1 milhões de TL 

                             Região 4          4                                 1                      1,2 milhões de TL                   

                             Região 5          5                                 2                      1,4 milhões de TL 

                             Região 6          7                                 2                      1,8 milhões de TL  

 

Especificamente para a REGIÃO 6   

O sistema de incentivos proporciona um privilégio marcante para esta 

região. 

Anteriormente, havia um risco de terrorismo no território por muitos anos. 

Mas o governo os apagou efetivamente e com sucesso. Não há casos de 

terrorismo há alguns anos... 

Três abordagens básicas para a recuperação : 

- Ampliação da cobertura setorial 

- Apoio para redução de custos de mão-de-obra 

- Expandindo as oportunidades de financiamento 
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Redução dos custos de mão-de-obra: 

Todas as contribuições à segurança social são pagas pelo governo durante 10 anos. Se 

o investimento é feito em zonas industriais organizadas, o período é de 12 anos. 

A retenção do imposto de renda é paga pelo governo durante 10 anos. 

Como ilustração, damos um exemplo da remuneração de um trabalhador baseado na 

taxa do salário mínimo: 

                                                      Aplicação regular    Deduções          

Salário bruto                                            2.943,00  

Seguro social/nacional      412,02                                412,02 

Participação do empregado                                          

Seguro desemprego                                    29,43                      

Participação do empregado                                          

Imposto de renda                                       375,24                                 375,24 

Imposto de selo                                      22,34 

Margem total                                    618,30 
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SALÁRIO LÍQUIDO da mão-de-obra     2.324,70 

Seguro social/nacional     603,32                                 603,32 

Participação do empregador                                       

Seguro desemprego                                   58,86 

Participação do empregador                                          

LE COÛT POUR L'EMPLOYEUR         3.605,18                             1.390,58    

O governo paga 1.390,58 TL como um incentivo durante 10 anos, e durante 12 anos 

em uma zona industrial organizada. 

 

Expansão das possibilidades de financiamento 

Há uma contribuição e apoio para juros e participação nos lucros limitada a 1,8 milhões 

de TL. 

A empresa investidora também pode se beneficiar da vantagem acima para outras 

atividades durante o período de investimento, até 80% do valor contribuído para o 

investimento. 

 

O programa de incentivo ao investimento da Turquia oferece muitas vantagens. É 

necessário um estudo profissional e competente para estabelecer uma 

abordagem ideal a fim de se beneficiar de todas as possibilidades e 

oportunidades apresentadas. 

Nosso escritório de advocacia é composto por especialistas neste assunto. 

Embora o sistema pareça um pouco complicado, é fácil uma vez que você se 

acostuma a ele. É por isso que os especialistas oferecem seus serviços 

profissionais como os nossos. 

Estamos prontos para auxiliá-lo e ajudá-lo a tomar uma decisão sábia a qualquer 

momento. 

 

 


