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KPMG, 2003 yılından bu yana vergi oranlarıyla ilgili uluslararası 
veriler topluyor ve yayımlıyor. İlk başlarda kurumlar vergisi 
oranlarına odaklanan KPMG vergi anketlerinin kapsamı hızla, 
dolaylı vergileri, kişisel vergileri ve sosyal güvenlik oranlarını 
kapsayacak şekilde genişledi. 

Bu yıl ilk defa tüm bu oranlarla ilgili bilgileri tek bir belge altında 
bir araya getirdik ve tüm dünyadaki şirketlerin ve insanların 
ödediği vergiler hakkında kapsamlı bir resim çizmeye çalıştık.

Bilgiler, her yıl Ocak - Nisan arasında KPMG üye firmalarından 
toplanıyor. 2015 yılı için ankete 145 ülke dahil edildi. 

Her şirket her bir kategoride uygulanmakta olan en yüksek 
oranları sunar ve bu oranların nasıl uygulandığını, önemli 
muafiyetleri ve vergi makamının gerekliliklerini açıklayan detaylı 
dipnotlarla bu bilgileri destekler.

Bilgiler toplanır, yerel ve küresel trendler açısından analiz edilir 
ve ardından KPMG ortakları son 12 aya dair yorum ve görüşleri 
ile küresel vergi politikalarının bir sonraki yıl nereye doğru 
gidebileceğine yönelik tahminlerini beyan ederler.

Bu rapor, bu yıla dair yorumları ve önemli hususları içerir. Tüm 
ayrıntılar ve dipnotlara www.kpmg.com/taxrates adresinden 
ulaşılabilir.

2015 Küresel vergi oranları 
anketi hakkında
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KPMG tarafından 2003 yılında yayımlanmaya başlayan uluslararası kurumlar vergisi oranları 
araştırması, dolaylı vergiler, şahıs gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerini kapsama alarak 
genişledi. Araştırma sonucunda, geride kalan 10 ila 15 yılın standartları referans alındığında 
2015 yılındaki vergi oranı değişiklikleri “düşük” kaldı. 2015 yılı araştırmasında geleceğe yönelik 
eğilimler ve vergi politikalarına ilişkin tahminler belirlendi.

Ortaya çıkan ana başlıklar ve vergileme eğilimleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılında küresel vergi oranları büyük ölçüde sabit kaldı, 
değişmedi. 

- Pek çok ülke, vergi kanunlarındaki istisnalar ve indirimleri azaltmak suretiyle vergi tabanlarını 
genişleterek, vergi sistemlerine yeni gelir kaynakları dâhil ediyor. 

- Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (BEPS) vergi oranları sürecine kayda değer bir katkıda 
bulunuyor. BEPS’in ana hedefi kurum kârları üzerinden ödenen vergiler olsa da, öneriler 
geniş kapsamda uygulandığı takdirde hem dolaylı hem de gelir vergilerini etkileyecek.

- Gerçek kişilere ait gelir vergisi oranlarında çok küçük değişiklikler olduysa da, ekonomik 
durgunlukla mücadele amacıyla uygulanan tüketimi teşvik eden düzenlemelerin 
sonlandırılmasına ilişkin işaretler görülüyor.  

- Dolaylı vergilerin kamu finansmanında önemi artıyor.

- Vergi rekabetinin tekrar gündeme gelmesiyle kurumlar vergisi oranlarının uzun vadede 
düşüşe devam edeceği öngörülüyor. Ancak işletmelerin yatırım yeri seçiminde “teşvikler”, 
“indirim ve istisnalar”, ile “efektif vergi oranları” odaklanacakları konular olacak.

- Dolaylı vergi oranları, yüzde 15 ila 20 arasında doğal bir optimum aralığa sahip. Orta 
vadede ülkeler, ekonomik faaliyetleri düzenlemek için zaman zaman yapabilecekleri küçük 
ayarlamalar ile değişiklikler yapacak. Ancak Asya Pasifik bölgesinde oranların zaman 
içerisinde yükselmesi bekleniyor.

- Sosyal güvenlik primleri “gizli vergi” olmaya devam ediyor. Hem gelişmekte olan ülkelerde 
hem de gelişmiş ülkelerde bu oranlar da yükselecek.

- Dünyadaki vergi sistemleri önümüzdeki 5 yılda, geçtiğimiz 5 yıla kıyasla, çok daha hızlı 
değişecek.

2015 yılı sakin geçti ancak gelecek 5 yıl 
vergi düzenlemeleri artacak!

Önsöz
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Türkiye için gelecek hakkındaki beklentilerimiz ise şu şekilde özetlenebilir:

- - Orta Vadeli Mali Plan ve 64. Hükümet Programı’nda da görüldüğü üzere; Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birleştirildiği Tasarı çerçevesinde, Türkiye’de de “gelir vergileri” 
kanunlarındaki “indirim ve istisnalar” azaltılmak suretiyle vergi tabanının genişletilmesi 
hedeflenmiştir. 

- G – 20 ve OECD Üyesi olarak, BEPS ile ilgili düzenlemelerin önümüzdeki 3-4 yılda 
gerçekleştirileceğini bekliyoruz.

- Gelir vergisi oranlarında kısa vadede bir değişiklik beklenmiyor. 

- Vergi Usul Kanunu Tasarısı ile vergilendirme ile ilkeler değişecek.

- Dolaylı vergilerde daha çok “kapasite ve verimlilik artışı” ile “enerji verimliliğini teşvik eden” 
düzenlemeler bekleniyor. Rant vergisinin yeni dönemde yürürlüğe konulacak diğer bir dolaylı 
vergi olacağı anlaşılıyor.

KPMG 2015 Küresel Vergi Oranları Araştırmamızın sizlere faydalı olmasını dileriz.

Saygılarımla,

Abdulkadir Kahraman 

Vergi Bölüm Başkanı, 
Şirket Ortağı 
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Greg Wiebe 
Küresel Vergi 
Hizmetleri Başkanı 

Giriş
Tüm dünyadaki hükümetlerin, ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 
Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) girişiminin etkisi dahil yerli ekonomiler 
ve bazı uluslararası gelişmeler ışığında gelir stratejilerini yeniden değerlendirmeye 
başlamasıyla, küresel vergi oranlarında yakın zamanda gördüğümüz sessiz dönem 
sona eriyor.

Bunlar, 2015 KPMG Küresel Vergi Oranları Anketi'nden elde edilen çıkarımlar. 
Tüm dünyadaki KPMG üye firmalarının uzmanlık ve bilgisini bir araya getirerek 145 
ülkedeki güncel vergi oranlarıyla ilgili bilgileri topladık ve analiz ettik. KPMG firmaları 
her durumda yürürlükteki en yüksek vergi oranlarına odaklandılar ve başlıca oran 
bilgilerini, bu oranların nasıl uygulandığını açıklayan detaylı dipnotlarla desteklediler.

Bu yıl ilk defa, birbirinden farklı olan Kurumsal ve Dolaylı Vergi Oranları Anketi 
ile Kişisel Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Oranı Anketi'ni tek bir rapor halinde 
birleştirdik. Amacımız, hükümetlerin işletmelerden ve bireylerden kamu geliri 
toplamak için izledikleri stratejilerin daha net ve kapsamlı bir resmini ortaya 
koyabilmek. Özellikle, neredeyse dünyadaki tüm devletlerin ana gelir kaynağı olarak 
katma değer vergisi (KDV) ile mal ve hizmet vergisini benimsemesine odaklandık 
ve ekonomilerin sürekli artan sosyal refah taleplerini karşılamayı amaçladıkları bir 
ortamda sosyal güvenlik oranlarında görülen önemli artışı tablo halinde sunduk.

Bu rapor, anketimizin temel çıkarımlarını, Uluslararası Vergi Bölümü Başkanımız 
Rodney Lawrence'ın, Küresel Mobilite Hizmetleri Başkanımız René Philips'in ve 
Küresel Dolaylı Vergi Hizmetleri Başkanımız Tim Gillis'in yorum ve düşünceleriyle 
birlikte sunuyor. Ayrıca, OECD üyesi ülkeler ile ilgili detaylı bilgileri de rapora dahil 
ettik; tüm ülkeler ile ilgili verilere www.kpmg.com/taxrates adresinden ulaşabilirsiniz.

Önümüzdeki 5 yılda, geçtiğimiz 5 yıla kıyasla çok daha hızlı bir değişim oranı 
görüleceğini düşünüyoruz. Bu raporun içinde bulunduğumuz mevcut duruma dair bir 
kıyaslama ölçütü oluşturmasını ve bahsettiğimiz değişimin önümüzdeki yıllarda nasıl 
ve nerelerde uygulanacağına yönelik faydalı ipuçları vereceğini umarız.
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Ana
çıkarımlar

Hükümetlerin ekonomilerine 
uluslararası ve yerel piyasalardaki 
dalgalanma süresince destek 
olmaları nedeniyle 2014 ve 2015 
yıllarında küresel vergi oranları büyük 
ölçüde sabit kalmıştır.

Dolaylı vergi sistemlerinin dünyadaki 
hemen hemen tüm ekonomiler 
tarafından benimsenmesi süreci 
ise tamamlanmak üzere. Hindistan, 
Çin ve Körfez Ülkeleri* KDV/mal ve 
hizmet vergisi sistemlerini hayata 
geçirince 160’tan fazla ülkede 
merkezi bir hükümet tarafından 
yönetilen bir dolaylı vergi olacaktır. 
ABD bunun önemli bir istisnası 
olmaya devam ediyor. 

OECD tarafından yürütülen BEPS 
programı bu sürece kayda değer bir 
katkıda bulunuyor. Programın ana 
hedefi kurumsal kârlar üzerinden 
ödenen vergiler olsa da, sunduğu 
tavsiyeler geniş kapsamda 
uygulandığı takdirde hem dolaylı 
hem de kişisel vergilendirmeyi de 
etkileyecektir.

Dolaylı vergi oranları, yüzde 15 
ila 20 arasında doğal bir optimum 
aralığa sahip. Orta vadede ülkelerin 
çoğu ekonomik faaliyetleri 
düzenlemek için zaman zaman 
yapabilecekleri küçük ayarlamalarla 
bu aralık dahilinde bir oranı 
uygulamaya başlayacak; Asya 
Pasifik bölgesindeki oranların 
ise başlangıçtaki düşük oranların 
aksine zaman içerisinde yükselmesi 
bekleniyor. 

Tüm dünyadaki vergi sistemleri, 
önümüzdeki 5 yılda geçtiğimiz 5 yıla 
kıyasla çok daha hızlı ve belki daha 
radikal ölçüde değişecektir.

Pek çok ülke, vergi indirimlerini 
azaltarak ve vergi sistemine yeni 
gelir kaynakları entegre ederek vergi 
tabanlarını geliştirmek için aktif bir 
şekilde çalışıyor.

Vergi rekabeti yeniden gündeme 
gelince kurumlar vergisi oranlarının 
uzun vadeli düşüşlerine devam 
edeceği öngörülmekle birlikte, 
işletmeler nereye yatırım 
yapacaklarını seçerken teşvikleri ve 
indirimleri de dikkate alarak fiili vergi 
oranlarına odaklanacak.

Kişisel vergi oranlarında çok 
küçük değişiklikler olduysa da, 
durgunluk dönemi boyunca tüketici 
harcamalarını teşvik etmek amacıyla 
konan sınırların ve indirimlerin 
hükümetler tarafından geri 
çekilmeye başlayacağına yönelik 
işaretler de bulunmakta.

Sosyal güvenlik vergileri gizli vergiler 
olmaya devam etse de, her yıl 
hükümet gelirlerine artan bir katkı 
sağlamayı sürdürüyor. Oranlar bu yıl 
yeni bir kıyaslama ölçütüne ulaştı 
ve hem gelişmekte olan ülkelerdeki 
ekonomik ilerleme hem de gelişmiş 
ülkelerdeki yaşlanan nüfus devlet 
tarafından sağlanan sosyal refah 
imkanlarına yönelik küresel talebi 
artırmaya devam ettikçe bu oranlar 
da yükselecek.

*Körfez Ülkeleri: Bahreyn, Güney Irak, Kuveyt, Amman, Katar, Doğu Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri.
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Ana
temalar
ve genel gözlemler
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ve genel gözlemler

Küresel vergilerde bu yılki hareketlerin altında yatan iki farklı tema var. 

Kısa vadede, hükümetlerin ekonomik durgunluğun yavaşlatıcı etkileriyle 
mücadele ettiği ve ekonomik toparlanma işaretlerini destekleme isteklerine 
karşılık gelirlerini dengelemeyi arzuladıkları görülüyor. Pek çok ülke için 
çözüm hiçbir şey yapmamak olmuş, dolayısıyla oranlar değişmemiştir.  

Bu nedenle, geçtiğimiz 10 ila 15 yılın standartları referans alındığında bu yılki 
vergi oranı hareketleri küçük olmuştur. Küresel ortalama kurumlar vergisi 
oranı 2014 yılında %23,64, 2015 yılında ise %23,68 olmuştur. Ortalama   
KDV/mal ve hizmet vergisi oranı neredeyse hiç değişmeyerek %15,79'da 
kalmıştır. Bireysel gelirlerden alınan vergiler %0,41'lik bir artış kaydederek 
ortalama %31,53 olmuştur. İşverenlerin ödemekle yükümlü olduğu sosyal 
güvenlik oranları %0,66 artarak ortalama %16,88'e yükselmiş, çalışanların 
ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik oranları ise %0,52 artış 
kaydederek %10'a yükselmiştir.

Uzun vadede daha derin bir inceleme yapıldığında ise hükümetlerin oldukça 
aktif oldukları görülüyor.
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Vergi tabanları genişlemeye devam 
ediyor 
Kurumlar vergisi açısından ele aldığımızda, vergi 
tabanlarını analiz edip genişletmeye, indirimleri ve 
teşvikleri azaltmaya ve vergi sistemine yeni gelir 
türleri entegre etmeye odaklanıldığı görülüyor. 
Oranları değiştirmeden kamu gelirlerini artırmaya 
veya en azından korumaya doğru bir yöneliş var.

KPMG'nin Küresel Uluslararası Vergi Bölümü 
Başkanı Rodney Lawrence, "Bunun iyi bir örneği, 
faiz ödemelerinin vergilendirilmesi konusunda 
yapılan çalışmalardır" diyor ve ekliyor: "Özellikle 
Avrupa ülkeleri, faizlerin düşme olasılığına yakından 
bakıyor ve OECD'nin BEPS girişimi kapsamında 
finansman yapılarını analiz etmeye verdiği önemden 
destek buluyor." 

Kişisel vergi açısından ele aldığımızda ise, 
hükümetlerin, tüketicilerin harcama yapmaya 
devam etmelerini sağlamak için vergi eşiklerini 
azaltmaya ve geçici tedbir olarak yeni teşvikler 
getirmeye yöneldiklerini görebiliyoruz. 

KPMG'nin Küresel Mobilite Hizmetleri Başkanı 
René Philips ise bu imtiyazların daha fazla 
süreceğini tahmin etmiyor. René, "Ekonomiler 
durgunluktan çıktıkça kişisel vergi oranlarında 
artışlar görebiliriz" diyerek ekliyor: "Hükümetlerin 
geçtiğimiz 3 - 4 yıl boyunca uygulamaya koyduğu 
tedbirleri geri çekmelerinin yanı sıra, insanlar da 
gelirlerinin artmasıyla birlikte daha yüksek vergi 
dilimlerine girmeye başlayacak".

KDV/mal ve hizmet vergileri evrensel 
hale gelmek üzere
Dolaylı vergiler içerisinde KDV/mal ve hizmet 
vergisi geniş bir şekilde kabul görmeye devam 
ediyor. Malezya ve Bahamalar bu yıl KDV'yi vergi 
sistemlerine dahil etmiş, Çin KDV'nin kapsamını 
henüz bu kapsama girmeyen sektörleri de içine 
alacak biçimde genişlemiştir. Hindistan mevcut 
dolaylı vergilerinin büyük bir kısmını 2016 yılında 
mal ve hizmet vergileriyle değiştirmeyi planlarken, 
Körfez Ülkelerinin ise KDV konusundaki planlarında 
önemli ilerlemeler kaydettikleri düşünülüyor.

KPMG Küresel Dolaylı Vergi Hizmetleri Başkanı 
Tim Gillis'e göre, KDV'nin Körfez Ülkeleri'nde 
uygulamaya konmasıyla birlikte küresel ölçekte 
kabul görme süreci tamamlanacak (önemli bir 
istisna olan ABD dışında). 

Gillis, "KDV tüm dünyada kabul görür hale geldi" 
diyerek ekliyor. "Artık 160'dan fazla ülkede 
uygulanıyor ve pek çok ülkede önceleri düşük olan 
oranın zamanla yükselmeye başladığını ve %13 ile 
%25 arası bir yere oturduğunu görüyoruz".

Tim Gillis KDV için en ideal oran aralığının %15-20 
olduğunu düşünüyor. Bunun üzerindeki oranlar, 
ülkelerin sağlam bir ekonomi geliştirmelerini riske 
atabilir. Daha düşük oranlar ise kamu ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeterli gelirin üretilememesine yol 
açar. 

KDV'yi uzun yıllardır uygulanan ülkelerin pek 
çoğu %15 ile %20 arası oranlar koyarken, Avrupa 
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ülkelerinin büyük bir kısmı da bu aralığı tercih 
ediyor. KPMG Avustralya, ülkedeki vergi oranı 
tartışmalarına bir katkıda bulunmak amacıyla, 
ülkedeki vergi tabanının genişletilmesini ve KDV 
oranının %15'e sabitlenmesini önermiştir.  

Japonya'da, %8 olan bu oranın Ekim 2015 itibarıyla 
%10'a yükseltilmesi planlanmıştı. Bu plan 2017 
yılına ertelense de, 2012 yılında sadece %5 olan 
bu oranın yükseliş trendinde olduğu net bir şekilde 
görülüyor. 

Tim Gillis, KDV oranları optimum seviyeye bir 
kez ulaştıktan sonra artık önemli değişiklikler 
yapmaya gerek kalmayacağını ileri sürüyor ve 
şunları söylüyor: "Hükümetler aşırı ısınan bir 
ekonomiyi soğutmak veya durgun bir ekonomiyi 
ateşlemek için kısa vadede bazı KDV ayarlamaları 
yapabilir ancak bu oranlar uzun vadede enflasyonla 
çarpıldığında da kamu ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
kadar gelir elde edilmesini sağlayabiliyor olmalıdır".

Sosyal güvenlik; gizli vergi
Geniş kapsamlı ve sürekli vergi artışlarına şahit 
olduğumuz bir alan da hem çalışanlar hem de 
işverenler için sosyal güvenlik ödemeleri oldu. 

Bunda, hükümetlerin bir durgunluk döneminde 
sosyal refah ödemelerindeki artan talebi 
karşılayabilmek için daha fazla gelir elde etme 
ihtiyacının kısmen de olsa payı vardır. 

Ancak René Philips daha temel bazı değişikliklerin 
etkili olduğunu düşünüyor: "Sosyal yardım 
sistemleri tüm dünyada önemli farklılıklar arz 
etmeye devam ediyor. Ancak ekonomiler daha 
müreffeh, karmaşık ve sofistike bir hale gelmeye 
başladıkça daha fazla ve daha kaliteli sosyal 
yardımlara olan talebin de artış kaydettiğini 
görüyoruz. Eskiden bu kişilerin ailelerine ait olan 
hasta ve yaşlılara bakma görevi artık devletlerin bir 
görevi haline geliyor. Sosyal yardım sistemlerinin 
daha oturmuş olduğu gelişmiş ekonomilerde, nüfus 
daha da yaşlandıkça ve daha fazla bakıma ihtiyaç 
duydukça sorun da daha akut bir hale geliyor." 

"Bu hizmetler için kaynağa ihtiyaç var ve sosyal 
güvenlik yardımlarının en kolay artırılan vergi 
türlerinden biri olmaya devam ettiğini görebiliyoruz. 
Yani sosyal güvenlik vergi oranlarının son birkaç 
yılda düzenli olarak artış kaydetmesi aslında biraz 
şaşırtıcı. Artırılan bu ödeme seviyelerinin yakın bir 
gelecekte hem şirketler hem de bireyler için önemli 
birer vergi konusu olması muhtemel."

BEPS tüm vergileri etkileyecek
Geleceğe doğru baktığımızda, her tür vergilendirme 
biçiminin BEPS tartışmalarının sonucundan 
etkileneceğini görebiliriz. 

Bu sürecin kurumlar vergisi açısından sonucu, vergi 
tabanını konsolide edip genişletmek ve finansal 
tablo açıklamaları ile raporlama yükümlülüklerini 
artırmak olacak. Rodney Lawrence, vergi rekabeti 
sürdükçe oranların da istikrarlı bir şekilde düşmeye 
devam edeceğini (örneğin ülkede gerçekleştirilen 
bazı faaliyetler için daha cazip vergi oranları sunmayı 
düşünen ülke sayısının artması), ancak işletmelerin 
bir ülkenin vergi rekabetçiliğini değerlendirmek için 
tüm teşvikler ve indirimler dikkate alındıktan sonra 
ödenen gerçek tutar olan fiili vergi oranını temel 
almaya devam edeceğini düşünüyor. 

Dolaylı vergiler açısından baktığımızda, BEPS'in 
en doğrudan etkisi, dijital ticaretle ilgili tartışmalar 
kapsamında önerilen, hizmetlere ve soyut 
varlıklara uygulanan KDV yapısının değiştirilmesi 
aracılığıyla görülecektir. Satış faaliyetlerinin daha 
düşük vergi oranı sunan ve dolayısıyla daha az KDV 
ödenen bir ülkede vergilendirilmesini önlemek 
amacıyla, yabancı bir ülkedeki müşterilerine 
satış yapan işletmelerin KDV'yi kendi ülkelerinde 
değil müşterinin bulunduğu ülkede ödemesi 
gerekecektir.

René Phillips, BEPS'nin kişisel vergilendirmeyi de 
etkileyebileceğini düşünüyor. Phillips, ülke ülke 
raporlama yapma önerileri kapsamında planlanan 
bilgilendirme gerekliliklerindeki sert artışa dikkat 
çekiyor ve ekliyor: 
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"Ülkelerin, sınırları içerisinde kimin ne kadar süredir 
faaliyet gösterdiğini takip etmeleri çok daha kolay 
olacak. Bu noktada, vergi makamlarının sosyal 
güvenlik vergisi, kişisel vergi ve hatta kurumlar 
vergisi toplamaya yönelik yeni fırsatlar yaratma 
çabaları doğrultusunda, dünyanın farklı yerlerinde 
faaliyet gösteren çalışanların kendi ülkelerinde 
üretilen kârlara ne kadar katkı sağladığını yakından 
incelemesi beklenebilir".

Geçtiğimiz 3 ila 5 yıl küresel vergiler açısından 
nispeten sessiz bir yıl olmuş olabilir ancak BEPS'nin 
etkileriyle birlikte bu dönem sona eriyor. Rodney 
Lawrence, "Önümüzdeki 5 yılda, geçtiğimiz 5 yıla 
kıyasla çok daha hızlı bir değişim oranı görüleceğini 
düşünüyoruz" diyor.



- detaylı inceleme

Vergiler
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Şirketlere uygulanan vergiler, kurumlar 
vergisi ve işverenin yaptığı sosyal 
güvenlik ödemeleri
Küresel ortalama kurumlar vergisi oranı bu yıl 
neredeyse hiç değişmedi ve 2014 yılında %23,64 
olan oran bu yıl %23,68 olarak gerçekleşti. En 
yüksek oran ABD'de uygulanan %40'lık oran olmaya 
devam ederken, en düşük oran (kurumlar vergisi 
uygulamayan veya vergi oranı sıfır olan ülkeler hariç) 
%10 ile Bosna Hersek, Bulgaristan, Cebelitarık, 
Makedonya, Paraguay ve Katar'da görüldü.

OECD ülkeleri içinde en düşük oran ise %12,5 ile 
İrlanda'da olmaya devam etti. Oran değişikliklerinin 
büyük bir kısmının aşağı yönlü olduğu bu yıl, 
Danimarka'da (%1 düşüşle %23,5), Estonya (%1 
düşüşle %20), Japonya (%2,58 düşüşle %33,06), 
Portekiz (%2 düşüşle %21), İspanya (%2 düşüşle 
%28) ve Birleşik Krallık'ta (%1 düşüşle %20) vergi 
oranları düşürüldü.

Bu trendin istisnaları ise, vergi oranlarının %0,07'lik 
bir artışla %29,65'e yükseltildiği Almanya ile kurumlar 
vergisinin %2,5'lik bir artışla %22,5'e yükseltildiği 
Şili oldu. Şili'de yapılan artış, ülkenin 2013 yılında 
%20 olan kurumlar vergisi oranını tercih edilen vergi 
sistemine bağlı olarak 2017 yılında %25-27 aralığına 

getirmeye yönelik bir vergi artış programının en son 
aşamasıydı (www.kpmg.com/taxrates adresinden 
ulaşabileceğiniz çevrimiçi oran aracımızdaki dipnota 
bakabilirsiniz).

Şili'deki bu artış aynı zamanda Latin Amerika 
ortalamasının da nispeten yüksek olmasına yol açtı 
(%26,61). Ancak, Curaçao (%2,5'lik bir düşüşle %25) 
ve Guatemala'da (%3'lük bir düşüşle %25) yapılan 
vergi oranı azaltımları sayesinde bu oran 2014 yılında 
%27,52 olan rakamın altında kaldı.

Asya'daki ortalama oran değişmeyerek %21,91'de 
kalırken, Hindistan (%33,99'dan %34,61'e) ve 
Ürdün'deki (%14'ten %20'ye) vergi oranı artışları 
Japonya (%35,64'ten %33,06'ya) ve Pakistan'daki 
(%34'ten %33'e) indirimlerle dengelendi.

Bunun aksine, işverenler tarafından ödenen ve 2014 
yılında %15,35 olan küresel ortalama sosyal güvenlik 
oranları bu yıl %17,14'e yükseldi. 

En yüksek artış, oranın %24,5'ten %32,6'ya 
yükseltildiği Rusya'da görüldü. Bu artış, oranın 
%8 olduğu 2011 yılından itibaren gerçekleştirilen 
düzenli artışların sonuncusuydu. Rusya'da sosyal 
yardım sistemi finansmanının tüm yükü işverenlere 
yükleniyor, çalışanlara herhangi bir sosyal güvenlik 
vergisi uygulanmıyor.
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Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates), 28 Eylül 2015 itibarıyla güncel sürüm
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ÜLKE 2014 2015

CEZAYİR 19 23

ŞİLİ 20 22,5

ALMANYA 29,58 29,65

HİNDİSTAN 33,99 34,61

JERSEY 0 20

ÜRDÜN 14 20

ÜLKE 2014 2015

ANGOLA 35 30

CURAÇAO 27,5 25

DANİMARKA 24,5 23,5

DOMİNİK 
CUMHURİYETİ 28 27

ESTONYA 21 20

GUATEMALA 28 25

JAPONYA 35,64 33,06

PAKİSTAN 34 33

PORTEKİZ 23 21

İSPANYA 30 28

BİRLEŞİK KRALLIK 21 20

AzalışArtış

Kurumlar Vergisi Oranları
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Bu yıl sosyal güvenlik oranlarındaki değişikliklerin büyük 
kısmı Avrupa ülkelerinde gerçekleşmiştir. Afrika'da 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti bu oranı %5'ten %9'a, Fas 
ise ufak bir artışla %20,48'e yükseltmiştir. Asya'da İsrail, 
Güney Kore ve Filipinler makul artışlarla bu oranı sırasıyla 
%7,25'e, %9,28'e ve %7,37'ye yükseltmiştir.

Avrupa'da şu ülkelerde azalışlar görülmüştür: 

• Avusturya (%0,2 azalışla %21,63 oldu) 

• Estonya (%0,2 azalışla %33,8 oldu)

• Finlandiya (%0,51 azalışla %23,23 oldu)

• Almanya (%0,25 azalışla %19,33 oldu) 

• Yunanistan (%2,9 azalışla %24,56 oldu)

• İzlanda (%0,1 azalışla %7,49 oldu)

• Letonya (%0,5 azalışla %23,59 oldu) 

• Hollanda (%0,73 azalışla %18,08 oldu)

• Romanya (%5 azalışla %23,45 oldu)

• Birleşik Krallık (%1 azalışla %12,8 oldu) 

Ancak bu azalışlar Rusya'daki artışın yanı sıra Lüksemburg 
(%15,3'e) ve Polonya'daki (%20,74'e) artışlarla 
dengelenmiş ve 2014 yılında %21,61 olan Avrupa 
ortalaması 2015 yılında %23,06'ya yükselmiştir. Bölgesel 
bazda bakıldığında, Avrupa'daki ortalama sosyal güvenlik 
oranı dünyadaki en yüksek oran olmayı sürdürüyor.  

2015 Küresel Vergi Oranları Anketi



Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates), 28 Eylül 2015 itibarıyla güncel sürüm
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ÜLKE 2014 2015

ARUBA 10 10,5

KANADA 7,51 7,58

DEMOKRATİK 
KONGO 
CUMHURİYETİ

5 9

DOMİNİK 
CUMHURİYETİ 15,37 16,25

İSRAİL 5,9 7,25

JAPONYA 14,52 14,7

GÜNEY KORE 8,99 9,28

LÜKSEMBURG 14,69 15,3

MEKSİKA 31,43 31,64

FAS 20,1 20,48

NİKARAGUA 17 18

FİLİPİNLER 7,07 7,37

POLONYA 20,48 20,74

RUSYA 24,5 32,6

SİNGAPUR 16 17

TAYLAND 4 5

TRİNİDAD VE 
TOBAGO 7,6 7,8

VİETNAM 17 18

ÜLKE 2014 2015

AVUSTURYA 21,83 21,63

BREZİLYA 31,8 29

MISIR 24,8 24,7

ESTONYA 34 33,8

FİNLANDİYA 23,74 23,23

ALMANYA 19,58 19,33

YUNANİSTAN 27,46 24,56

İZLANDA 7,59 7,49

LETONYA 24,09 23,59

HOLLANDA 18,81 18,08

ROMANYA 28,45 23,45

BİRLEŞİK KRALLIK 13,8 12,8

AzalışArtış

Sosyal Güvenlik Vergi Oranları (İşveren) 



Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates), 28 Eylül 2015 itibarıyla güncel sürüm
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Bireylere uygulanan vergiler, kişisel 
vergiler ve çalışanlara ilişkin sosyal 
güvenlik ödemeleri
2008 yılında %31 olan küresel ortalama kişisel 
vergi oranı, bunun artı ve eksi tarafında %1'den az 
bir marj içerisinde dalgalanmıştır. Bu yıl %31,53 
olarak gerçekleşen bu oran en yüksek Danimarka 
(%55,41), Finlandiya (%52,35), Hollanda (%52), 
İsveç (%57) ve Aruba'da (%58,95) görülmüştür.

Önceki yıllarda ise Norveç'in kişisel vergi 
konusunda listenin başında yer aldığını görebilirdik. 
Zira Avrupa Birliği ortalamasının %42 civarında 
olduğu 2003 ve 2004 yıllarında bu oran Norveç'te 
%55,3'e ulaşmıştı. Ancak Norveç bu tarihten 
itibaren oranı düzenli olarak düşürdü ve bu yıl da 
yaptığı %0,6'lık indirimle %47,2'ye kadar indirdi (AB 
ortalaması ise halen %37,94'tür).

En düşük ortalama oran Asya'da olup %28,63'tür. 
Tayvan'ın oranı %40'dan %45'e yükseltmesiyle 

birlikte (Tayvan'da 12 yıldır yapılan ilk gelir vergisi 
artışı) bu oran 2014 yılındaki rakamdan %1 yüksek 
olmuştur. Tek indirim Malezya'da görülmüş ve bu 
ülkede yapılan %1'lik indirimle oran %25 olmuştur. 
Kişisel vergilerin halen sıfır olduğu Körfez Ülkeleri ve 
Brunei hariç tutulduğunda, bu bölgedeki en düşük 
oranlar %10 ile Kazakistan ve Moğolistan'dadır. 

Amerika Kıtası ülkeleri içerisinde bu yıl bu oranı 
değiştiren tek ülke olan Curaçao'da oran %49'dan 
%48,25'e indirilmiştir. Bu yıl kişisel vergi oranlarında 
yapılan değişikliklerin büyük bir kısmı Avrupa'da 
yaşanmış ve Beyaz Rusya (%1 artışla %13'e), 
Finlandiya (%3,35 artışla %52,35'e), Lüksemburg 
(%2,26 artışla %43,6'ya) ve Ukrayna'da (%3 artışla 
%20'ye) bu oran artırılmıştır. Bu oranın azaltıldığı 
ülkeler ise Estonya (%1 düşüşle %20'ye), Mısır 
(%3 düşüşle %22'ye), Letonya (%1 düşüşle 
%23'e), Norveç (daha önce bahsedilmiştir) ve 
İspanya (%5 düşüşle %47'ye) olmuştur.

Artış

ÜLKE 2014 2015

BEYAZ RUSYA 12 13

FİNLANDİYA 49 52,35

LÜKSEMBURG 41,34 43,6

MEKSİKA 30 35

TAYVAN 40 45

UKRAYNA 17 20

ZİMBABVE 45 51,5

Azalış

ÜLKE 2014 2015

CURAÇAO 49 48,25

DANİMARKA 55,56 55,41

ESTONYA 21 20

MISIR 25 22

LETONYA 24 23

MALEZYA 26 25

NORVEÇ 47,8 47,2

İSPANYA 52 47

Kişisel Vergi Oranları
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Sosyal güvenlik ödemelerine geri döndüğümüzde, 
2014 yılında %9,48 olan küresel ortalama oranın 
2015 yılında %10,08'e ulaştığını ve 2009 yılından 
bu yana yaklaşık %1,51'lik bir artış kaydettiğini 
görebiliriz.

Sosyal güvenlik oranlarının ele alınması konusunda 
bölgeler arasında açık bir fark var. Asya'da altı ülke 
bu yıl bu oranı artırmıştır; oran, Çin'de %0,3'lük bir 
artışla %10,5'e, Japonya'da %0,18'lik bir artışla 
%14,05'e, Güney Kore'de %0,24'lük bir artışla 
%8,38'e, Filipinler'de %0,3'lük bir artışla %3,63'e, 
Tayvan'da %0,5'lik bir artışla %8,5'e ve Vietnam'da 
%1'lik bir artışla %8'e ulaşmıştır.

Amerika Kıtası ülkelerinde yapılan değişiklikler 
genellikle yukarı yönlü olmuş ve oran Kanada'da 

%6,78'den %6,83'e, Meksika'da %2,73'ten 
%2,78'e, Porto Riko'da %6,2'den %7,65'e ve 
Uruguay'da %21,125'ten %23,125'e yükseltilmiştir.

Avrupa'da yapılan değişiklikler ise genellikle aşağı 
yönlü olmuş ve Almanya'da %20,82'den %20,48'e, 
Yunanistan'da %16,5'ten %15,5'e, Letonya'da 
%11'den %10,5'e ve Hollanda'da %31,15'ten 
%28,15'e düşürülmüştür. 

Kişisel sosyal güvenlik oranlarındaki büyük 
farklılıklar devam etmiş ve tek haneli rakamlardan 
2010 yılından bu yana hiçbir değişikliğin yapılmadığı 
ve halen dünyanın en yüksek oranı olan Bosna 
Hersek %31'lik oran ile yine başı çekmiştir.
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Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates), 28 Eylül 2015 itibarıyla güncel sürüm
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ÜLKE 2014 2015

DOMİNİK 
CUMHURİYETİ 7,75 7,16

MISIR 12,2 12,1

ALMANYA 20,82 20,48

YUNANİSTAN 16,5 15,5

LETONYA 11 10,5

HOLLANDA 31,15 28,15

YENİ ZELANDA 1,7 1,45

ÜLKE 2014 2015

ARUBA 4,5 5

KANADA 6,78 6,83

ÇİN 10,2 10,5

ESTONYA 2 16

FİNLANDİYA 7,79 8,45

JAPONYA 13,87 14,05

GÜNEY KORE 8,14 8,38

MEKSİKA 2,73 2,78

FAS 6,29 6,48

FİLİPİNLER 3,33 3,63

PORTO RİKO 6,2 7,65

TAYVAN 8 8,5

TRİNİDAD VE 
TOBAGO 3,8 3,9

URUGUAY 21,125 23,125

VİETNAM 7 8

Çalışanlara İlişkin Sosyal Güvenlik Vergi Oranları



Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates), 28 Eylül 2015 itibarıyla güncel sürüm
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Dolaylı vergiler
KDV/mal ve hizmet vergilerinin başlıca özelliği gelir 
vergisine kıyasla daha sabit olması gerektiğidir. Tim 
Gillis'in bu raporda da belirttiği gibi optimum oran 
%15 ila %20'dir ve pek çok ülke KDV/mal ve hizmet 
vergilerini eninde sonunda bu aralığa getirecektir.

Bu yüzden federal seviyede bakıldığında 2014 - 
2015 arasında dolaylı vergi oranlarında çok ufak 
değişiklikler yaşanmış olması sürpriz olmamıştır. 
Bu dönemde Afrika'nın tamamında hiçbir değişiklik 
yaşanmazken, Sri Lanka'da bu oran %12'den 
%11'e, İzlanda'da ise %25,5'ten %24'e indirilmiş; 
Lüksemburg'ta ise %15'ten %17'ye çıkarılmıştır.

Bu rakamlar, 2014 yılında %15,83 olan ve 
neredeyse hiç değişmeyerek %15,79'a gelen 
küresel ortalamayı da destekliyor.

Daha ilginç olan ise, henüz KDV uygulanmayan 
ülkelerde bu vergi türünün vergi sistemine dahil 
edilmesi konusunda kaydedilen ilerlemedir. 
Bahamalar bu yıl KDV'yi vergi sistemine dahil etmiş 
ve başlangıç oranı olarak %7,5'i uygun bulmuştur. 
Malezya'da mevcut bazı vergi türlerini kaldırarak 
KDV'yi vergi sistemine dahil etmiş ve %10'luk oranı 
%6'ya indirmiştir. Avustralya mevcut KDV sistemini 

genişletmeyi ve oranı %10'dan muhtemelen %15'e 
yükseltmeyi düşünüyor.

Hindistan'da ise, merkezi hükümet pek çok vergi 
türünün yerine tek bir mal ve hizmet vergisi koyma 
konusunda önemli bir ilerleme kaydetmiştir. 
Uygulamadan kaldırılan vergi türleri arasında yerel 
hizmet vergileri, özel tüketim vergileri, eyalet bazlı 
KDV'ler, merkezi satış vergileri, ithalat vergileri, 
eğlence vergileri ve diğer bazı vergi türleri yer 
alıyor. Yeni vergi türü oranının mallarda %20-24, 
hizmetlerde ise %16-20 arasında olması bekleniyor. 
Bu oranlar şu anda uygulanmakta olan vergi 
oranlarından genel olarak daha düşük olsa da, çok 
daha gelişmiş uyum ve tahsilat mekanizmaları 
sayesinde kamu gelirlerinin önemli ölçüde 
artırılacağı düşünülüyor. 

Hindistan'da bu girişimlere karşı tepkiler olumlu 
olmuştur ve işletmeler daha iyi düzenlenmiş ve 
daha açık bir pazarda faaliyet gösterme, tüketiciler 
ise satın aldıkları mallar için daha az ücret ödeme 
konusunda umutlanmıştır. Ayrıca, sadece 
verginin etkin bir şekilde uygulanması suretiyle 
bile GSYİH'nın %2 artış kaydetmesi bekleniyor. 
Üstesinden gelinmesi gereken bazı yasal güçlükler 
olmaya devam etse de, bu verginin 2016'da 
yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AzalışArtış

ÜLKE 2014 2015

BAHAMALAR Cevap 
yok 7,5

LÜKSEMBURG 15 17

ÜLKE 2014 2015

İZLANDA 25,5 24

MALEZYA 10 6

SRİ LANKA 12 11

Dolaylı Vergi Oranları
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Körfez Ülkeleri de KDV'yi vergi sistemlerine dahil 
etmeyi düşünüyor. Yasal çerçevenin tamamlanmak 
üzere olduğu belirtilse de, bu anketin yayınlandığı an 
itibarıyla belli bir uygulama tarihi belirlenmemişti.  
Başlangıç oranının düşük ve yaklaşık %5 olması 
bekleniyor olsa da, bunun tamamen yeni bir vergi 
türü olduğu vergi tabanını hemen genişleteceği 
unutulmamalıdır. 

Çok esnek vergilendirmelere alışık olan Körfez 
Ülkeleri'ndeki işletmeler ise bu yeni vergi türlerine 
kaygıyla bakmakta. Bununla birlikte, doğru tasarlanmış 
ve uygulanmış bir KDV'nin, idari makamlara ek bir yük 
getirmek dışında işletmeler için önemli bir sorun teşkil 
etmeyeceği düşünülüyor.  

Tim Gillis'in bu raporun başında da belirttiği üzere,  
KDV/mal ve hizmet vergisi artık tüm dünyada kabul 
görmüş bir vergi türüdür ve Hindistan ile Körfez 
Ülkeleri'nin bu vergi türünü vergi sistemlerine dahil 
etmeleriyle birlikte önemli bir istisna olan ABD dışında 
dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde merkezi yönetimli 
bir KDV/mal ve hizmet vergisi söz konusu olacaktır. 
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ÜLKE Kurumsal Dolaylı Kişisel Gelir
Sosyal 

güvenlik 
(Çalışan)

Sosyal 
güvenlik 
(İşveren)

Afganistan 20 0  *  *  * 

Arnavutluk 15 20 23  *  *

Cezayir 23 17 35 9 26

Angola 30 10 17 3 8

Anguilla  *  * 0 5 5

Antigua ve Barbuda  * * 25 4 6

Arjantin 35 21 35 17 27

Ermenistan 20 20 36 8 35

Aruba 28 1,5 58,95 5 10,5

Avustralya 30 10 45 3,5  * 

Avusturya 25 20 50 18,07 21,63

Bahamalar 0 7,5 0 3,9 5,9

Bahreyn 0 0 0  * * 

Bangladeş 27,5 15 30 0 0

Barbados 25 17,5 35 10,1 11,25

Beyaz Rusya 18 20 13 1 34

Belçika 33,99 21 50 13,07 35

Bermuda 0 0 0  * * 

Bolivya 25 13  * * * 

Bonaire, Saint Eustatius ve Saba ** 0 8 *  * * 

Bosna Hersek 10 17 10 31 10,5

Botsvana 22 12 25 0 0

Brezilya *** 34 19 27,5 11 29

Brunei Darüsselam  *  * 0 8,5 * 

Bulgaristan 10 20 10 12,9 * 

Kamboçya 20 10  *  *  *

Kamerun 33  *  *  *  *

Kanada *** 26,5 5 29 6,83  7,58

Cayman Adaları 0 0 0 0  *

Şili 22,5 19 40  *  *

* Yayın tarihi itibarıyla bilgi mevcut değildi.
** Bonaire, St. Eustatius ve Saba, ISO standartları uyarınca birlikte gruplandırılmıştır. Bu ülkelerde geçerli olan çeşitli vergi oranlarına dair detaylı bilgiyi, KPMG'nin www.kpmg.
com/taxrates adresinde yer alan Çevrimiçi Vergi Oranları Aracı'ndaki dipnotlarda bulabilirsiniz.
*** Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan ve ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler sadece ulusal/federal düzeyde değil aynı zamanda eyalet, bölge veya belediye 
seviyesinde de bazı dolaylı vergiler uygulamakta ve bunların çoğu vergilendirilen şeyler ve vergi oranları konusunda farklılık göstermektedir. 
28 Eylül 2015 itibarıyla mevcut olan oranlara göre bilgiler.  Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates)
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ÜLKE Kurumsal Dolaylı Kişisel Gelir
Sosyal 

güvenlik 
(Çalışan)

Sosyal 
güvenlik 
(İşveren)

Çin *** 25 17 45 10,5 35

Kolombiya 25 16 33 10 20,5

Demokratik Kongo Cumhuriyeti  * *  * 35 9

Kosta Rika 30 13 15 9,17 26,17

Hırvatistan 20 25 40 20 17,2

Curaçao 25 6 48,25 6,5 9,5

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 12,5 19 35 7,8 11,5

Çek Cumhuriyeti 19 21 22 11 34

Danimarka 23,5 25 55,41  * * 

Dominik Cumhuriyeti 27 18 25 7,16 16,25

Ekvador 22 12  *  *  *

Mısır 25 10 22 12,1 24,7

El Salvador 30 13 30 3 7,5

Estonya 20 20 20 16 33,8

Fiji 20 15 20 8 8

Finlandiya 20 24 52,35 8,45 23,23

Fransa 33,33 20 45 18 45

Gürcistan 15 18 20 *  *

Almanya 29,65 19 45 20,48 19,33

Gana 25 17,5  * * * 

Cebelitarık 10 0  *  * * 

Yunanistan 26 23 42 15,5 24,56

Guatemala 25 12 7 4,83 12,67

Guernsey 0 0 20 6 6,5

Honduras 30 15 25 3,5 7,2

Hong Kong 16,5 0 15 0 0

Macaristan 19 27 16 18,5 28,5

İzlanda 20 24 46,24  * 7,49

Hindistan *** 34,61 14 33,99 12 12,5

Endonezya  * 10 30 2 5,74

2015 Küresel Vergi Oranları (devamı)
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ÜLKE Kurumsal Dolaylı Kişisel Gelir
Sosyal 

güvenlik 
(Çalışan)

Sosyal 
güvenlik 
(İşveren)

Irak 15 0 * *  *

İrlanda 12,5 23 48 4 10,75

Man Adası 0 20 20  *  *

İsrail 26,5 18 50 12 7,25

İtalya 31,4 22 43 10,49 30

Jamaika 25 16,5  *  *  *

Japonya 33,06 8 50,84 14,05 14,7

Jersey 20 5 20  * *

Ürdün 20 16 14 6,5 12,25

Kazakistan 20 12 10 0 11

Kenya 30 16 30  *  *

Güney Kore 24,2 10 38 8,38 9,28

Kuveyt 15 0 0 8 11,5

Letonya 15 21 23 10,5 23,59

Lübnan 15  *  *  * 21,5

Libya 20 0  *  *  *

Lihtenştayn 12,5 8  *  *  *

Litvanya 15 21 15 10 30,98

Lüksemburg 29,22 17 43,6 12,45 15,3

Macau 12 0 12 0 0

Makedonya 10 18 10  *  *

Malavi 30 17  *  *  *

Malezya 25 6 25 11 12

Malta 35 18 35 10 10

Mauritius 15 15  *  *  *

Meksika 30 16 35 2,78 31,64

Moldova  *  * 18 10 27

Moğolistan  *  * 10 11 13

Karadağ 9 19 9 24 9,8

Fas 30 20 38 6,48 20,48

* Yayın tarihi itibarıyla bilgi mevcut değildi.
** Bonaire, St. Eustatius ve Saba, ISO standartları uyarınca birlikte gruplandırılmıştır. Bu ülkelerde geçerli olan çeşitli vergi oranlarına dair detaylı bilgiyi, KPMG'nin www.kpmg.
com/taxrates adresinde yer alan Çevrimiçi Vergi Oranları Aracı'ndaki dipnotlarda bulabilirsiniz.
*** Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan ve ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler sadece ulusal/federal düzeyde değil aynı zamanda eyalet, bölge veya belediye 
seviyesinde de bazı dolaylı vergiler uygulamakta ve bunların çoğu vergilendirilen şeyler ve vergi oranları konusunda farklılık göstermektedir. 
28 Eylül 2015 itibarıyla mevcut olan oranlara göre bilgiler.  Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates)
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ÜLKE Kurumsal Dolaylı Kişisel Gelir
Sosyal 

güvenlik 
(Çalışan)

Sosyal 
güvenlik 
(İşveren)

Mozambik 32 17  *  *  * 

Myanmar  *  * 20 1,5 2,5

Nambiya 33 15 37 0,9 0,9

Hollanda 25 21 52 28,15 18,08

Yeni Zelanda 28 15 33 1,45  * 

Nikaragua  * 15 30 6,25 18

Nijerya 30 5 24  *  * 

Norveç 27 25 47,2 8,2 14,1

Amman 12 0 0  *  * 

Pakistan 33 17  *  *  * 

Panama 25  *  *  *  * 

Papua Yeni Gine 30 10 42  *  * 

Paraguay 10 10  *  *  * 

Peru 30 18 30 13  * 

Filipinler 30 12 32 3,63 7,37

Polonya 19 23 32 13,71 20,74

Portekiz 21 23 48 11 23,75

Porta Riko  * 7 33 7,65 7,65

Katar 10 0 0 0 0

Romanya 16 24 16 16,5 23,45

Rusya 20 18 13 0 32,6

Samoa 27 15  *  *  * 

Suudi Arabistan 20 0  *  *  * 

Sırbistan 15 20 15 19,9 17,9

Sierra Leone 30 15  *  *  * 

Singapur 17 7 20 20 17

Sint Maarten (Hollanda bölümü)  *  * 47,5  *  *

Slovakya 22 20 25 13,4 35,2

Slovenya 17 22 50 22,1 16,1

Güney Afrika 28 14 40 0 0

2015 Küresel Vergi Oranları (devamı)
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ÜLKE Kurumsal Dolaylı Kişisel Gelir
Sosyal 

güvenlik 
(Çalışan)

Sosyal 
güvenlik 
(İşveren)

İspanya 28 21 47 6,35 29,9

Sri Lanka 28 11 24 8 15

St Maarten 24,5 5  *  *  *

Sudan 35  *  *  *  *

İsveç 22 25 57 7 31,42

İsviçre 17,92 8 40 6,25 6,25

Suriye 22 0  *  *  *

Tayvan 17 5 45 8,5 2,97

Tanzanya 30 18  *  *  *

Tayland 20 7 35 4 5

Trinidad ve Tobago 25 15 25 3,9 7,8

Tunus 25 18 35 9,18 16,57

Türkiye 20 18 35 15 21,5

Uganda 30 18 40 5 10

Ukrayna 18 20 20 3,6 49,7

Birleşik Arap Emirlikleri 55 0 0  *  *

Birleşik Krallık 20 20 45 2 12,8

Amerika Birleşik Devletleri *** 40 0 39,6 8,55 7,65

Uruguay 25 22 30 23,125 12,63

Vanuatu 0  *  *  *  *

Venezuela 34 12 34  *  *

Vietnam 22 10 35 8 18

Yemen 20 5 15 6 9

Zambiya 35 16 35 5 5

Zimbabve 25,75 15 51,5  3 3

* Yayın tarihi itibarıyla bilgi mevcut değildi.

** Bonaire, St. Eustatius ve Saba, ISO standartları uyarınca birlikte gruplandırılmıştır. Bu ülkelerde geçerli olan çeşitli vergi oranlarına dair detaylı bilgiyi, KPMG'nin www.kpmg.
com/taxrates adresinde yer alan Çevrimiçi Vergi Oranları Aracı'ndaki dipnotlarda bulabilirsiniz.

*** Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan ve ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler sadece ulusal/federal düzeyde değil aynı zamanda eyalet, bölge veya belediye 
seviyesinde de bazı dolaylı vergiler uygulamakta ve bunların çoğu vergilendirilen şeyler ve vergi oranları konusunda farklılık göstermektedir. 

28 Eylül 2015 itibarıyla mevcut olan oranlara göre bilgiler.  Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates)
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En yüksek En düşük

Kurumlar Vergisi Birleşik Arap 
Emirlikleri

55 Karadağ 9

Dolaylı Macaristan 27 Aruba 1,5

Kişisel Gelir Aruba 58,95 Guatemala 7

Sosyal güvenlik 
(Çalışan)

Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti

35 Nambiya 0,9

Sosyal güvenlik 
(İşveren)

Ukrayna 49,7 Nambiya 0,9

En yüksek ve en düşük oranlar
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28 Eylül 2015 itibarıyla mevcut olan oranlara göre bilgiler.  Kaynak: KPMG Çevrimiçi Oran Aracı (www.kpmg.com/taxrates)



Her iki araç da, tüm 
dünyadaki en güncel 
kurumlar vergisi, dolaylı 
vergi ve kişisel vergi 
oranlarına dilediğiniz anda 
ulaşabilmenize ve farklı 
ülkelerdeki vergi oranlarını 
birbiriyle kıyaslayabilmenize 
imkan tanıyacaktır.

Küresel Vergi 
Uygulamamız, vergi 
haberleri ve düşünce 
liderliği konusunda güçlü bir 
kitaplığa da sahiptir. En yeni 
vergi oranlarını, yüzlerce 
makaleyi, yayını, anketi ve 
araştırmayı içeren Küresel 
Vergi Uygulaması, her 
zaman yanınızda bulunması 
gereken kişisel vergi 
rehberiniz olacak.

KPMG Çevrimiçi Vergi Oranları Aracı 
ve KPMG Küresel Vergi Uygulaması

Çevrimiçi Vergi Oranları

Tüm kurumlar vergisi, dolaylı vergi, kişisel vergi ve sosyal güvenlik vergisi oranları hakkında en 
güncel bilgileri almak için www.kpmg.com/taxrates adresindeki KPMG Çevrimiçi Küresel Vergi 
Oranı Aracı'na bakabilir veya iTunes'tan KMPG Küresel Vergi uygulamasını indirebilirsiniz.
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