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OFF -SHORE (ULUSLARARASI ) ŞİRKET  KURULUŞ PROSEDÜRÜ 

Uluslararası İşletme Şirketinin Kuruluşu; 

 

1) 

A)Kurmayı tasarladığınız şirketin ismi (onaylanmama durumuna karşılık birkaç isim 

bildirmeniz daha uygun olacaktır.) 
 

B)Bakanlığa ön izin için yapılan başvuruda gerekli evraklar; 

 

i) Uluslararası İşletme Şirketleri Kuruluş (UİŞ) Başvuru Formu 

(EK1);[Tarafımızdan hazırlanacaktır.] 

ii) UİŞ ‘nin kuruluş tüzüğü ve anasözleşmesi;[Tarafımızdan hazırlanacaktır.] 

iii) Başvuru yapan hissedarlarının passport copylerinin noter onaylı sureti. 

iv) Başvuru yapan hissedarların detaylı kimlik bilgilerini gösteren /kimlik belgelerinin 

noter veya yeminli noter bürosu (commisioner of oaths) onaylı suretleri; 

v) Başvuru yapan hissedarların yaşadıkları ülkede faaliyet gösteren avukatlık büroları 

veya yeminli noter (commisioner of oaths) ve hesabı bulunduğu bankalardan 

temin edecekleri referans mektubunun orjinali; 

vi) Başvuru yapan hissedarların detaylı özgeçmişlerinin (rezume/CV)’leri; 

vii) Uluslararası işletme şirketinin faaliyetlerini yürütürken şirket adına tebligat ve 

ihbarname kabulünde, KKTC ‘de ikamet eden yetkili kişiyi gösteren taraflarca 

imzalı beyanname;[Tarafımızdan hazırlanacaktır.] 

 

viii) Yasa’nın 22’inci maddesinin (2)’inci fıkrasında yer alan harcın , Gelir ve Vergi 

Dairesi veznesine yatırıldığını gösteren belge. 

 

ix) Başvuru yapan hissedarların , yaşadıkları ülkeden temin edecekleri yakın tarihli  

Elektrik , su,ısıtma , telefon , emlak vergisi gibi resmi faturalardan herhangi 

birisinin orjinali. 

              

  x) İkametgah belgesi. 

  

2-Sermaye : UİŞ ‘nin ödenmiş sermayesi 20,000 Euro’nun altında olamaz. 

 

3-Vergi: UİŞ ‘leri Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası kurallarına göre 

saptanacak matrah üzerinden %1 (yüzde bir) oranında vergiye bağlı tutulur.Bu 

vergi her hesap dönemini izleyen en geç 5(beş) ay içerisinde Gelir ve Vergi 

Dairesi veznelerine ödenir. 
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4-İstihdam : Ofis açmak suretiyle faaliyet gösterecek UİŞ ‘leri en az 1 KKTC yurttaşı olmak 

kaydıyla personel istihdam etmek zorundadır.Ancak birden fazla personel 

istihdamı durumunda, istihdam edilen yabancı uyruklu personel sayısı , KKTC 

yurttaşı olarak istihdam edilen personel sayısının 3 katını aşamaz. 

 

  

5-İşletme Harcı:  

Her yıl 5,000 Euro işletme harcı devlete ödemek zorundadır. 

 

Tescil tarihinden en geç 30 gün içerisinde , daha sonraki yıllarda ise her 

takvim yılının en geç Ocak ayı sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi 

veznelerine ödenir.  

 

 

 

 

VERGİ  AVANTAJLARI; 

 

1-Net Kar üzeinden %1 Kurumlar vergisi. 

2-Temettü dağıtımında gelir vergisinden  muaftır. 

3-KDV muafiyeti. 

4-Ofise ithal edilecek araç , gereç , makine v.s gümrükve diğer fonlardan muaftır. 
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