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Sayı: 33/2019 

KREDİ KARTI VE BANKA KARTI İLE YAPILAN PERAKENDE MAL VE HİZMET 

ALIMLARINA İADE YAPILMASI YASASI 

 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 

Kısaİsim 

 

1. Bu Yasa, Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet 

Alımlarına İade Yapılması Yasası olarak isimlendirilir. 

  

Tefsir 
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2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; 

“Banka”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası altında 

faaliyet gösteren bankaları anlatır. 

“Banka Kartı”,mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı 

dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı anlatır. 

“İadeden Yararlanacaklar”, kendi ihtiyaçları için yapacakları ve 

Katma Değer Vergisi Yasasının konusuna giren perakende mal ve 

hizmet alımlarından yararlanan gerçek kişileri anlatır. 

“Kredi Kartı”,nakit para kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet 

alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki 

varlığı bulunmayan kart numarasınıanlatır. 

 

   

Amaç 
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3. Bu Yasanın amacı, bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindevermiş 

oldukları kredi kartları veya banka kartları ile Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde kayıtlı vergi yükümlülerinden, kredi kartları ve/veya banka 

kartları ile yapılan ve Katma Değer Vergisi Yasasının konusuna giren 

perakende mal ve hizmet alımları için iadeden yararlanacak olanlara iade 

yapılmasıdır.  

 

 

  

Kapsam 

 
47/1992 

8/1998 

36/2006 
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4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı vergi yükümlülerinden, kredi 

kartı ve/veya banka kartı ile yapılmak koşuluyla iadeden yararlanacakların 

kendi ihtiyaçları için yapacakları ve Katma Değer Vergisi Yasasının 

konusuna giren perakende mal ve hizmet alımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyetinde ödedikleri miktarlar iadenin kapsamındadır.  
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45/2008 
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İade Kapsamı 

Dışında 

Bırakılanlar 

5. (1) Aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımları nedeniyle ödenen 

bedeller iade kapsamında değildir. 

7/2000 

30/2007 

 

31/2009 
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38/2015 

 

  67/1999 

40/2004 
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 (A) Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası, Şans 

Oyunları Yasası ve Beden Eğitimi ve Spor Yasası 

kapsamındaki işletmelerden yapılan mal ve hizmet alımları 

için yapılan ödemeler, 

   (B) Askeri kantinlerden yapılan mal alımları için yapılan 

ödemeler, 

   (C) Devlet ve belediyelere ödenen her türlü vergi, resim, harç 

ile diğer bedeller, 
21/1992 

5/1998  

72/2007  

47/2008 

  

 

(Ç) Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası kapsamında 

yapılan ödemeler. 

  (2) Tüzel kişiliğe sahip kurumların, yasal temsilci ve çalışanlarının 

kurum için harcama yapılması amacıyla sahip oldukları ve 

harcamaların münhasıran kurumun ihtiyaçları için yapıldığı kredi 

kartı ve/veya banka kartı ile yapılan ödemeleriade kapsamına 

girmez.  

  (3) Maliye İşleri ile Görevli Bakanlık, Bakanlar Kurulu tarafından 

onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzük ile iade 

usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir. 

    

İadeye Esas 

Alınacak 

Harcama 

Miktarı 

 

6. İadeye esas alınacak harcama miktarı, kredi kartı veya banka kartı ile 

yapılabilecek tüm harcamalardır. 

 

 

  



Hesap ve 

Oranlar 

7. İade aylık dönemler itibariyla yapılır ve aylık hesap edilir. Hesaplama bu 

Yasanın 6’ncı maddesi kuralları dikkate alınarak mal ve hizmet alımları 

miktarına  % 1 iade oranı uygulanması suretiyle yapılır. 

           Bakanlar Kurulu bu oranı % 1,5 oranına kadar artırmaya veya % 0,1 

oranına kadar indirmeye yetkilidir. 

 

İade Usulü 8. İade aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde yapılır: 

  (1) İadeden yararlanacakların kredi kartı ve/veya banka kartı ile 

bir takvim ayı içinde yaptıkları mal alımı ve hizmet 

teslimleri iadenin aylık konusunu teşkil eder. 

  (2) Bankalar,iadeden yararlanacakların bir takvim ayı içinde 

yaptıkları mal ve hizmet alımları bedellerini esas alarak bu 

Yasada belirtilen oranı göz önünde bulundurmak suretiyle 

hak edilen iade miktarını hesaplarlar.  

  (3) Bankalar, hesaplanan iade miktarının onayı konusunda 

Maliye İşleri ile Görevli Bakanlıkla istişare ederek, 

hesaplanan iadenin doğruluğunun teyidini almak 

zorundadırlar. Hesaplanan iade miktarları Maliye İşleri ile 

Görevli Bakanlıkça onay tarihini izleyen on beş gün 

içerisinde bankalara yatırılır. 

  (4) Maliye İşleriile Görevli Bakanlık tarafından iade 

miktarınınbankalara aktarıldığı tarihten itibaren bankalar en 

geç üç iş günü içinde iade miktarını kredi kartı ve/veya 

banka kartının bağlı olduğu hesaba aktarırlar.  

  (5) Bankaların iade ile ilgili işlemleri iflas, tasfiye veya zorunlu 

sebeplerle yerine getirmemeleri ve/veya bu Yasadan doğan 

yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine 

getirmemeleri durumunda, hak sahiplerinin alamadığı 

iademiktarı, yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen tarihi 

izleyen üç ay içerisinde hak sahipleri tarafından Gelir ve 

Vergi Dairesine yazılı olarak başvurulması halinde Gelir ve 

Vergi Dairesince ödenir. 

 

Kredi Kartı ve 

Banka Kartı ile 

Yapılan 

Harcamanın 

İptal Edilmesi 

ve İtiraz Hakkı 

 
 

9. (1) Kredi kartı ve/veya banka kartı ile yapılan işlemin iptal 

edilmesi durumunda yapılan iade miktarı iade edildiği 

dönemi izleyen dönemde kişinin hesabından indirilir. 

 (2) Kredi kartı ve/veya banka kartı ile yapılan işlemin iptal 

edilmesi durumunda yapılan ve geri alınması gereken iade 

miktarı haksız yapılmış ödeme sayılmaz. 

  



  (3) Ödemenin yapıldığı yerin/firmanın hatalı olarak gösterilmesi 

ve bu Yasa kapsamında yapılması gereken iadenin 

yapılamaması veya eksik yapılması durumunda, iade hakkı 

kazananın itiraz hakkı saklıdır. İtiraz, hak sahibi tarafından 

iade hakkının kazanıldığı veya eksik iade işleminin yapıldığı 

tarihten  itibaren on beş gün içinde Gelir ve Vergi Dairesine 

yapılır. İtiraz haklı ise itiraza konu iade miktarı, banka 

tarafından itiraz tarihini izleyen ayın sonuna kadar kredi 

kartı ve/veya banka kartı sahibinin hesabına aktarılır. 

    

Müeyyideler 
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10. Bankaların iade hakkı oranı konusundaki kurallara aykırı iade miktarı  

hesaplamaları halinde haksız iadeye sebebiyet verilmesi durumunda, iade 

edilen miktar üç katı cezası ile birlikte ilgili bankadan talep edilir. Süresi 

içinde ödenmeyen miktarlar, iadenin talep edildiği tarihten başlamak 

koşuluyla Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca gecikme zammı 

ile birlikte tahsil edilir.   

 

 

  

İnceleme 

Yetkisi 
27/1977 

13/1980 

24/2015 

50/2017 

11. Vergi Usul Yasası uyarınca incelemeye yetkili olanlar, bu Yasa 

kapsamında yapılacak iade konusunda inceleme yapmaya yetkilidirler. 

 

 

  

Ödenek ve 

Gider Kaydı 

12. Bu Yasanın uygulanmasıyla ilgili gerekli bütün işlemlerin gerçekleşmesi 

amacıyla yeterli miktarı bütçede mevcut veya yeni açılacak kalemlere ödenek 

veya gider kaydetmeye Maliye İşleri İle Görevli Bakanlık yetkilidir.  

  

TüzükYapma

Yetkisi 

13. Bu Yasanın uygulamasının kolaylaştırılması, iadeyi yapacak olan bankalar 

ile ilişkilerin saptanması ve koşulların belirlenmesi konularında Bakanlar 

Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak Tüzük 

çıkarılabilir. 

  

Yürütme 

Yetkisi 

14. Bu Yasa, Maliye İşleri İle Görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 

   

YürürlüğeGiriş 15. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 2’nci ayın 

başından başlayarak yürürlüğe girer. 

 


