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Zorluklar neler?
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Dağınık ve farklı mevzuat
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Kamunun sıkı takibi ve uyumsuzluk riski

5

Ayrı bir departman olmaması ve ekip eksikliği

Farklı teşvikler için farklı yükümlülükler

Sık değişiklik ve takip zorluğu

Çalışma prensiplerimiz

Kısa sürede bilgi toplama

Kısa sürede açıklayıcı çıktı
oluşturulması

Az maliyetle yüksek katkı
potansiyeli

Yönlendirici durum tespiti

Çalışma şeklimiz

1 Soru seti

Mevcut ve muhtemel faaliyet ve projelere ilişkin bilgi toplamak
üzere firmaya soru seti hazırlanması ve iletilmesi

2 Eşleştirme

Toplanan bilgilerin ilgili tarihte geçerli olan mevzuata göre tüm
teşvik ve destek programları ile karşılaştırılması

3 Raporlama

Firma faaliyet ve projeleri kapsamında faydalanılması muhtemel
teşvik ve destek programları ile ilgili bir rapor hazırlanması

Örnek uygulamalar

İhracat
Yazılım

Yurt dışı iş yeri
kira desteği
Ar-Ge
destekleri

KVK 5/B

Mal alım satımı

Teşvik belgeli yatırımlar

Kamu ihaleleri

Vergi, resim, harç
istisna belgeleri
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KOSGEB
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Teşvik belgeli yatırımlar
Vergi, resim, harç
istisna belgeleri
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Hizmetlerimiz

•

•

•

Check-up sonucu ortaya çıkan
potansiyel teşviklerin elde
edilmesine yönelik danışmanlık
hizmetleri

•

Mevcut faydalanılan teşviklerin
etkinlik ve mevzuata uyum
açısından kontrolü

•

İlgili teşvik tutarının doğru
hesaplanmasına yönelik
kontroller

•

Eksik ya da etkin olmayan
tutarların tespiti

Başvuru öncesi analiz ve hazırlık
hizmetleri
Alternatiflerin karşılaştırılması ve
fizibilite çalışması

•

Periyodik (aylık, yıllık)
teşvik hesaplama kontrolü
ve danışmanlığı
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Ece Ünlü
Kıdemli Müdür, Ar-Ge ve Tasarım Hizmetleri

Cem Yükselen
Kıdemli Müdür, Teşvik Belgeli Yatırımlar

Burak Tarhan
Müdür, Diğer Teşvikler

EY | Daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak
EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum
için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında
güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda
bulunmaktır.
Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve
teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni
sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek
oluyoruz.
Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman,
strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı
zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.
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