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17 Ağustos 2018 tarih ve 122 sayılı yasa – yasa gücünde kararname ve Bakanlar 

Kurulu kararlarına istinaden  ‘’Ekonomik tedbirler’’ başlığı  altında uygulamalara 

ilişkin  detaylar aşağıdadır ; 

1-MALİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

 

Kapsam ; Kamu Alacakları ile gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yükümlülüklerin 31 Aralık 

2017 tarihleri itibarıyle kısmen veya tamamen beyan dışı kalmış servet unsurlarının 

beyanını ve kısmen veya tamamen beyan dışı kalmış diğer ekonomik kıymetlere 

(varlıklara) ilişkin kayıtların yeniden düzenlenmesine olanak sağlanması ve vergi 

kayıplarının giderilmesidir. 

 

a-Gelir ve Kurumlar vergisi yükümlüleri , KKTC sınırları içinde ve dışında bulunan 

ancak 2017 yılı vergilendirme dönemi sonu itibarıyle hesaplarına kısmen veya 

tamamen kaydedilmemiş veya daha düşük bedelle kaydedilmiş ekonomik kıymetlerini 

, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak başvuru süresi içinde TL 

cinsinden rayiç bedelle Daireye beyan eder. 

 

b-Bilanço esasına göre defter tutan yükümlüler yasal defterlere kaydettikleri 

kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar.Bu fon hesabı , sermayenin bir parçası 

olup , beyan tarihinden itibaren 6 ay içinde sermayeye ilave olunur. 

 

c-Yıllık  ve servet beyannamesi vermekle yükümlü olan gerçek kişi yükümlüler 

,kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyle dahil edilmeyen , yurt içindeki ve yurt 

dışındaki her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve diğer servet unsurları ile borç ve 

alacakları düzenleyerek safi servet üzerinden yasal süre içerisinde sunulacak beyan 

üzerinden kararnamede belirlenen gelir vergisi miktarını ödemek suretiyle 

kararnameden yararlanır. 

 

d-Bildirimde bulunan yükümlülerin yurt dışında paraları bulunması halinde bu 

paralarını KKTC de faaliyet gösteren bir bankaya aktarmaları gerekir.Ancak yurt 

dışındaki para bir bankada vadeli olarak bulunuyorsa , süre vade sonuna kadar 

uzatılır. 

 

e-Kararnamede belirtilen matrahları üzerinden gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

yükümlülerinden ve safi servet üzerinden gelir vergisi yükümlülerinden %3 oranında 

vergi hesaplanır. 
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2-DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ TARAFINDAN DÖVİZ CİNSİNDEN 

YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KURUNUN SABİTLENMESİ ; 

 

a-1 Eylül 2018 – 28 Şubat 2019  6 aylık dönem için uygulanacak kurlar  ;  

b-STG 5.20  EURO 4.6  USD 3.8 

c-Kur sabitlemesi , 4 Bin USD  ile sınırlandırılmıştır.Bu tutarın üzerindeki kira bedelleri 

için kur sabitlemesi uygulanmayacaktır. 

 

3-GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASI ; 

31 Aralık 2018 tarihine kadar , 

a-1 Ocak 2014 tarihinden önce antrepolanmış olan malların gümrükleme işlemine 

esas oluşturacak kıymetin tespitinde , 1 Ocak 2014 tarihindeki kur dan , 

b-1 Ocak 2014 tarihinden sonra antrepolanmış veya antrepolanacak olan malların 

gümrükleme işlemine esas oluşturacak kıymetin tespitinde ise antrepoya giriş beyan 

tescil tarihindeki döviz kuru dikkate alınarak işlemler sonuçlandırılacaktır. 

*Ancak , gümrükleme tarihindeki döviz kurunun her 2 durum için belirlenmiş olan 

döviz kurundan daha düşük olması halinde , gümrükleme tarihindeki döviz kuru 

dikkate alınır. 

 

4-MÜŞTEREK BAHİS İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK 

STOPAJ ve ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARI  

1 Eylül 2018 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tutarlar aşağıdaki 

şekilde belirlenir; 

a- 

i-At Köpek yarışı , futbol ve diğer tüm bahisler için 7,740 USD , 

ii-At ve köpek yarışı dışındaki bahisler için 5,400 USD artırılması   

 

5-KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI VE FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI ; 

a-KKTC’de imal edilen veya ithal edilen ürünlere cetvel I ve III kapsamında lt başına   3 

ve 10 TL’Lik Fiyat İstikrar Fonu getirilmiştir. , 

b-Temizlik ürünleri kdv oranı %5 olarak revize edilmiştir. 


