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GELİR VERGİSİ (DEGİŞİKLİK) YASASI
Esas Yasanın 7. Nci Maddesinin Değiştirilmesi
(B) Yatırım indirimine bina, makine , tesisat, işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olan araç ve
gereçler ile benzeri amortismana tabi aktif kıymetlerin (özel salon tipi araçlar hariç) maliyet bedeli
esas teşkil eder. Ancak, amortismana tabi aktif kıymetlerin maliyet bedeli ilgili yılın başındaki
yıllık asgari ücretin yirmi katından az olanlar için yatırım indirimi uygulanmaz.
(C) Arazi ve arsa tedariki, yedek parça (tesislerin iktisadi kıymetini artıran nitelikte yedek parça
yatırımları hariç) temini, esas proje dışında münferit tesisat ve araç temini için yapılan
harcamalara yatırım indirimi uygulanmaz.
(Ç) Yatırım indiriminin oranı %20 (yüzde yirmi)' dir .
(D) Yatırım indirimine konu olan aktif değerlerin, yatırımla hedeflenen amaç dışında
kullanılması veya bu maddede yazılı şartların herhangi birine uyulmaması halinde, indirim
toplamı bu hakkın ortadan kalktığı yılın gelirine eklenir ve %50 (yüzde elli) cezalı olarak tahsil
edilir.
(E) Yatırım indirimleri ile özel teşvik yasalarında kurallar bulunması halinde, bu Yasada belirtilen
indirim oranları yerine ilgili teşvik yasalarında öngörülen oranlar ve esaslar uygulanır."

(2) Esas Yasa, 6'ncı maddesinin mevcut (l5)'inci fıkrasından hemen sonra s ırasıy la
aşağıdaki yeni (l6) 'ncı , (17)' nci, (l8)'inci, (l9)'uncu, (20)'nci, (21)'inci ve (22)'nci
fıkralar eklenmek suretiyle deği ştirilir :
(l 6) Araştırma , geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin mevzuat uyarınca, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan Ar-Ge Merkezlerinde, araştırma , geliştirme,
tasarım ve yenilik projelerinde, uluslararası fonlarca desteklenen projelerde, teknogirişim sermayesi
desteklerinden yararlanan işletmelerde ve/veya rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge
personelinin ve destek personelinin, kamu çalışanları dışında kalanları , bu çalışmaları karşılığında
elde ettikleri ücretlerin %90 (yüzde doksan)'ı;
Destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının % 1O
(yüzde on)'unu aşamaz.
Ancak, bu fıkrada öngörülen muafiyetten yararlanabilmesi için, işletmelerin tüm personelini Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası uyarınca faaliyette bulunan bir banka kanalıyla ödemesi
koşuldur.
(17) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası uyarınca kurulan bölgelerde kamu çalışanı dışında fiilen
çalışan Ar-Ge personeli ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin %90'ı teknoloji
geliştirme bölgesinin faaliyete geçtiği tarihten başlayarak otuz yıl süre ile muaf tutulur.
Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı, Ar-Ge personeli sayısının %10 (yüzde on)'unu
aşamaz.
Ancak, işletmelerin, bu fıkrada öngörülen muafiyetten yararlanabilmesi için tüm personelini
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası uyarınca faaliyette bulunan bir banka kanalıyla
ödemesi koşuldur.
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(18) Yukarıdaki (l7)'nci fıkrada belirtilen bölgelerde faaliyet gösteren gerçek kişi yükümlülerin,
münhasıran bölgelerdeki yazılım, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinden , bölgenin
faaliyete geçtiği tarihten başlayarak otuz yıl süre ile elde ettikleri kazançları ;
Ancak, bu istisnadan yararlanabilmek için Vergi Usul Yasası kuralları uyarınca bilanço esasına
göre hesap tutulması ve bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen gelirin diğer faaliyetlerden elde edilen
gelirlerden ayrı olarak hesaplarda gösterilmesi koşuldur.
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