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Yeni GSMA Raporu Belirtiyor: MENA Bölgesi'ndeki Hükümetler Daha 
Fazla Mobil Bağlantı için Vergilendirme Reformlarını Savunmalıdır 
Mobil Sektöre Özgü Aşırı Vergilendirmeyi Azaltmak Tüketicilere, İşletmelere ve 

Hükümetlere Ekonomik Fayda Sağlayacaktır 

LONDRA- GSMA, yedi MENA ülkesinin, Cezayir, Mısır, Ürdün, Fas, Suudi Arabistan, 
Tunus ve Türkiye'den mobil vergilendirme rejimlerinde reform yaparak mobil bağlantıya 
erişimi geliştirebileceğini bugün açıkladı. GSMA, 'Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) 
Mobil Bağlantı Kurma' adlı son raporunda KDV, kurumlar vergisi ve ithalat vergileri gibi 
kilit genel vergilerin yanı sıra sektörlere özgü ilave vergiler ve yasal düzenlemeler, 
MENA bölgesindeki mobil operatörlere uygulanan ücretler hakkında genel bir bakış 
sağlıyor. Raporda ayrıca, vergi reformlarının ekonomikliği ve yatırımı nasıl 
artırabileceğini göstermek için potansiyel etkiler tahmin ediliyor. 

GSMA Genel Mevzuat Müdürü John Giusti, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da mobil 
bağlantı, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın kritik bir öncüsüdür ve bölge 
GSYİH'sının yüzde 1,4'ünü oluşturmaktadır." dedi ve ekledi: Ancak, analiz edilen yedi 
pazarda, yüksek gelir ücretlerinden mobil iletişim servisleri veya el cihazları üzerindeki 
özel verilere kadar olan vergilendirme davranışları, tüketicilerin ve sanayi yatırımlarının 
karşılanabilirlik özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Mevcut ekonomik ortamda, 
hükümetler ekonomik büyümeyi engellemeye değil, teşvik etmeye eğilimli olmalıdırlar." 

Aşırı vergi, mobil sektörün pozitif sosyo-ekonomik katkılarını göz ardı etmektedir. Mobil 
iletişim servisleri veya telefonlar üzerindeki özel vergiler, özellikle nüfusun en fakir 
kesimleri için mobil servis kullanan kişilerin önünde duran en büyük engel olabilmektedir. 
Benzer şekilde, mobil operatörler üzerindeki yüksek kurumlar vergisi ve gelir vergileri, 
maliyetleri artırmakta ve gelişmiş şebeke ve hizmetlere olan yatırımları olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Önemli Rapor Bulguları 

Araştırma, sektörel vergilendirmenin çarpıtıcı etkilerini ortaya koyuyor ve bunları yeniden 
dengelemenin potansiyel ekonomik faydalarını vurguluyor. Sektöre özgü vergilendirme 
uygulamalarına verilebilecek örnekler şunları içermektedir: 

• Mısır'da mobil hizmetler, genel fiyattan sekiz puan daha yüksek olan bir KDV 
oranına tabidir; 



• Tunus ve Ürdün'de, yüksek kurumsal vergi oranları mobil operatörler için sırasıyla 
yüzde 35 ve yüzde 24 olarak uygulanmakta; 

• Ürdün ve Türkiye'de, tüketim vergileri nispeten yüksek oranlarda yüzde 26 ve 
yüzde 25'tir (veriler için yüzde beş); 

• Cezayir'de ve Mısır'da vergi karmaşıklığına yol açan sekiz adet farklı düzenleyici 
ücret vardır; ve 

• Ürdün ve Türkiye'deki vergiler operatörün gelirlerinin sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 
17'sine denk gelmektedir. 

Reformlar bu ülkeler için daha fazla sosyo-ekonomik fayda sağlayabilir. Örneğin, GSMA, 
Ürdün’deki mobil hizmetlerde Özel Verginin yüzde 12'ye düşürülmesinin 570.000 yeni 
mobil bağlantı üretme potansiyeline sahip olacağını tahmin ediyor. Başka bir örnekte 
analiz, Suudi Arabistan'daki Communications Services Provision (CSP) vergisinin 
kaldırılmasının, sermaye yatırımlarını (CAPEX) 312 milyon $ arttırma potansiyeline 
sahip olacağını tahmin ediyor. Son olarak, daha uzun spektrumlu lisans koşulları ve 
şeffaf yenileme süreçleri, operatörler için gelecekteki operasyonlar ve yatırım 
teşvikleriyle ilgili daha fazla kesinlik sağlayacaktır. 

Giusti, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hükümetler için daha büyük bağlanabilirlik ve 
dijitalleşmeyi teşvik etmek için eşsiz bir fırsat var" dedi ve ekledi :"Aşırı sektörel 
vergilendirmeyi azaltmak, maliyetleri düşürerek, yeni mobil hizmetlerin alımını teşvik 
ederek ve uzun vadede GSYİH ve toplam vergi gelirlerini artırmak tüketicilere, 
işletmelere ve hükümetlere fayda sağlayacaktır." 

Rapora şu adresten erişilebilir: 
www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/delivering-mobile-
connectivity-mena-review-mobile-sector-taxation-licence-extension . 

-SON- 

GSMA Hakkında 

GSMA komşu sanayi sektörlerinde 300'den fazla cep telefonu ve cihaz üreticileri, 
yazılım şirketleri, ekipman sağlayıcıları ve internet şirketleri de dahil olmak üzere daha 
geniş mobil ekosistem şirketlerin yanı sıra kuruluşlar ile yaklaşık 800 operatörü 
birleştirerek dünya çapında mobil operatörlerin çıkarlarını temsil etmektedir. GSMA 
ayrıca, Mobil Dünya Kongresi, Mobil Dünya Kongresi Şangay, Mobil Dünya Kongresi 
Amerika ve Mobil 360 Serisi konferanslar gibi endüstri lideri etkinlikler de 
düzenlemektedir. 

Daha fazla bilgi için, lütfen www.gsma.com adresindeki GSMA kurumsal web sitesini 
ziyaret edin. Twitter'da GSMA'yı izleyin:@GSMA. 
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