
Τουρκία 
 
Φορολογικά μέτρα - Άμεσα και έμμεσα (π.χ. αναβολές πληρωμών, μειώσεις τιμών…) 
 
Το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με τις 
φορολογικές υποχρεώσεις: 
 

§ Οι πληρωμές τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο που σχετίζονται με παρακράτηση φόρου, 
δηλώσεις ΦΠΑ και καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων και έγγραφα υπηρεσιών θα 
αναβληθούν για έξι μήνες για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους 
(π.χ. λιανικής, χάλυβα σιδήρου, αυτοκινήτων, εφοδιασμού και μεταφορών, κινηματογράφου 
και θεάτρου, διαμονής, τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων και 
διοργάνωσης εκδηλώσεων). 

§ Ο συντελεστής ΦΠΑ για τις εσωτερικές αεροπορικές μεταφορές θα μειωθεί σε 1% από 
18% για τρεις μήνες. 

§ Αναβολή καθιέρωσης φόρου διαμονής έως τον Νοέμβριο του 2020. 
 
Μέτρα σχετικά με την απασχόληση (π.χ. κρατικά προγράμματα αποζημίωσης, εκπαίδευση…) 
 
Στις 18 Μαρτίου 2020 η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τη στήριξη των αγορών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του διπλασιασμού του καθεστώτος αντισταθμιστικής εργασίας μερικής 
απασχόλησης σε τέσσερις μήνες. 
 
Μέτρα οικονομικής τόνωσης (π.χ. δάνεια, μορατόριουμ για αποπληρωμή χρεών…) 
 
§ Η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα βασικά της επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης στις 17 

Μαρτίου 2020. Η τράπεζα είπε ότι θα παρέχει επίσης στις τράπεζες όση ρευστότητα χρειάζονται 
μέσω ενδοημερήσιων και μόνιμων εγκαταστάσεων. 

§ Η Τουρκία ξεκίνησε ένα πακέτο τόνωσης 21 σημείων, τη λεγόμενη ασπίδα οικονομικής 
σταθερότητας, αξίας σχεδόν 14,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Το πακέτο περιλαμβάνει: 

 
o Τριμηνιαία αναβολή πληρωμών δανείου από εταιρείες και θα προσφέρει επιπλέον 

οικονομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται 
o Μείωση του ΦΠΑ στα εσωτερικά αεροπορικά ταξίδια από 18% σε 1% για τρεις μήνες 
o Ο φόρος διαμονής θα ακυρωθεί έως τον Νοέμβριο 
o Η καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων θα αναβληθεί κατά έξι μήνες για βιομηχανίες 

λιανικής, χάλυβα σιδήρου, εμπορικά κέντρα, αυτοκίνητα, ψυχαγωγία και φιλοξενία, 
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και τομείς 
οργάνωσης εκδηλώσεων 

o Βοήθεια χρηματοδότησης αποθεμάτων σε εισαγωγείς που πλήττονται από την παγκόσμια 
πανδημία. 

§ Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας συγκάλεσε μια έκτακτη σύσκεψη στις 24 Μαρτίου, 2 ημέρες 
πριν από την προγραμματισμένη τακτική συνάντησή της και μείωσε το επιτόκιο επαναγοράς 
μιας εβδομάδας κατά 1 μονάδα στο 9,75%. Η κίνηση οδηγεί τις πραγματικές αποδόσεις της 
Τουρκίας βαθύτερα σε αρνητικά εδάφη (ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο 12,37%), το οποίο 
μπορεί να βλάψει τους επενδυτές αλλά μπορεί να βοηθήσει την εγχώρια ρευστότητα. 

§ Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας θέσπισε επίσης μια σειρά μέτρων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων δημοπρασιών ‘repo’ 91 ημερών με έκπτωση 150 μονάδων βάσης στο 
επιτόκιο αναφοράς, περικοπή 500 μονάδων βάσης στις απαιτήσεις αποθεματικού 
συναλλάγματος που ελπίζει ότι θα απελευθερώσει 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια για τις τουρκικές 
τράπεζες και καθυστερήσεις αποπληρωμής για πίστωση επανακαταμέτρησης ( Δάνεια 
συναλλάγματος σε εξαγωγείς) για έως και 3 μήνες που θα μπορούσαν να αναβάλουν την 
αποπληρωμή έως και 7,6 δισ. $. 

 
Τελωνειακά μέτρα 
 
Τελωνειακοί έλεγχοι 
 



§ Μέτρα που ελήφθησαν κατά τις διαδικασίες που πρέπει να διενεργούνται στους ελέγχους 
εισαγωγών φυτικών τροφίμων και ζωοτροφών όσον αφορά την ελάχιστη επαφή και την 
προστασία της προσωπικής υγείας. 

 
Εξαγωγή 
 
§ Οι εξαγωγές εξοπλισμού CPR (καρδιοπνευμονικής ανάνηψης), αναπνευστήρων, συμπυκνωτών 

οξυγόνου, σωληνών αναπνευστήρα, σωληνίσκων, σωληνών διασωλήνωσης και οθόνης 
παρακολούθησης εντατικής θεραπείας λαμβάνονται από την Υπηρεσία Φαρμάκων και 
Ιατρικών Συσκευών της Τουρκίας. 

§ Αιθυλική αλκοόλη, κολόνια, απολυμαντικό, υπεροξείδιο του υδρογόνου και υφάσματα 
απορρόφησης έχουν προστεθεί στη λίστα προϊόντων που απαιτούν εγγραφή εξαγωγής. 

§ Κατά τη διάρκεια των εξαγωγών αερίων, σκόνης και ραδιενεργών φιλτραρισμένων μασκών, 
ιατρικών και χειρουργικών μασκών, ιατρικών αποστειρωμένων γαντιών, προστατευτικών 
ενδυμάτων εργασίας, ανθεκτικών σε υγρά ρόμπες και προστατευτικών γυαλιών σύμφωνα με τον 
κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας απαιτείται άδεια του Τούρκικου Οργανισμού 
Φαρμακευτικών και Ιατρικών Συσκευών 

§ Απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών κατά την εξαγωγή 
φρέσκου λεμονιού. 

 
Ανακούφιση καθηκόντων 
 
§ Ο δασμός επιβάλλεται με συντελεστή 0% για τις εισαγωγές που θα πραγματοποιηθούν στο 

πλαίσιο της τελικής χρήσης όγκου αιθυλικής αλκοόλης 
§ Καταργήθηκε ο πρόσθετος δασμός για ιατρικές μάσκες (μόνο για μία χρήση), θεραπείας με 

όζον, θεραπείας οξυγόνου, αεροθεραπείας, τεχνητής αναπνοής ή άλλων θεραπευτικών 
αναπνευστικών συσκευών 

 
Άλλα μέτρα 
 
§ Έχει αναφερθεί ότι σε περίπτωση επιστροφής των εξαγόμενων εμπορευμάτων λόγω της 

επιδημίας του κορωνοϊού για διάφορους λόγους, οι συναλλαγές θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
κυρίως προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εξαγωγέων. 

§ Αναστολή εισόδων ζώων στη χώρα. (Εξωτικά ζώα και ασπόνδυλα, αμφίβια, σκύλοι, γάτες, 
κουνάβια, διακοσμητικά ψάρια, ερπετά, τρωκτικά, κατοικίδια κουνέλια και όλα τα πουλιά) 

§ Απόκτηση αποθεμάτων μάσκας - Οι παραγωγοί μασκών έχουν προειδοποιηθεί να συνάψουν 
σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας). 

§ Αναβολή των εκθέσεων που διοργανώθηκαν από τις 16 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου στην 
Τουρκία για την περίοδο μετά την 1η Μαΐου 2020 

§ Ανεμιστήρας, οξυγόνωση εξωσωματικής μεμβράνης, συμπυκνωτής οξυγόνου, αναλώσιμα 
εξαερισμού, κυκλώματα ασθενών (κύκλωμα αναισθησίας / αναπνευστήρα), IV κάνουλα και 
οθόνες εντατικής θεραπείας έχουν προστεθεί στη λίστα εμπορευμάτων που απαγορεύονται 
να εξάγονται και απαιτείται προηγούμενη έγκριση. (Ισχύει από 16 Μαρτίου έως 30 Απριλίου) 

 
Άλλα μέτρα και πηγές 
 
§ Η Τουρκία αναφέρει ότι ενδέχεται να σταματήσει τις εξαγωγές μάσκας προσώπου λόγω των 

εγχώριων αναγκών. Έχουν τεθεί περιορισμοί στις μασκών προσώπου (οι οποίες μπορούν να 
εξαχθούν όσο ικανοποιείται η εγχώρια ζήτηση). Οι εξαγωγές άλλων ειδών, όπως ιατρικά / γάντια 
υγιεινής και ιατρικές στολές βρίσκονται υπό εξέταση. 


