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Konu: Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin mahsubu hk. 

 

 Yabancı memleketlerde elde edilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Devleti’nde genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan, mahallinde ödenen 

benzeri vergilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti Devleti’nde tarh olunan vergilerden 

indirilebilmesinde aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi zorunludur. 

(1) 41/76 sayılı Kurumlar Vergisi Yasası’nın 42. Maddesi uyarınca, Yabancı 

memleketlerde ödenen benzeri vergilerin, ilgili memleketlerde ödendiği, 

yetkili makamlardan temin edilecek onaylı belgelerle kanıtlanmalıdır. 

Bu maddede kullanılan Yetkili Makam” deyimi, ilgi ülkenin Vergi Dairesi’ni 

ve Vergi Dairesi’nin belgesini onaylayan diğer makamları anlatmaktadır. 

Ancak menkul sermaye iradından alınan stopaj ve benzeri vergilerde, Vergi 

Dairesi yerine ilgili bankalardan alınacak bir yazı ve ekli dökümün noter, 

valilik ve elçilikten onaylatılması yeterli olacaktır. 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verginin tarh edilmesi esnasında onaylı 

belgelerin temin edilememesi halinde, yabancı memlekette ödenen veya 

ödenecek vergi hesaplanıp tarhiyatın bu suretle hesaplanan miktara isabet 

eden kısmı ertelenir. Onaylı belgelerin, tarhiyat tarihinden itibaren en geç 

bir yıl içinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilmesi halinde, bu belgelerde 

onaylanmış kati miktar esas alınarak tarhiyat düzeltilir. 

(3) Kaçınılmaz nedenler olmaksızın, onaylı belgelerin bu süre içinde Gelir ve 

Vergi Dairesi’ne ibraz edilmemesi halinde erteleme hükmü halkmış olur ve 

ertelenen miktar gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

(4) Ancak, yabancı memleketlerde ödenen veya ödenecek ve Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Devleti’nde tarh edilen vergilerden mahsubu yapılacak 



vergi miktarları, yabancı devletlerde elde edilen kazançlara, Kuzey Kıbrıs 

Türk cumhuriyeti’nde benzeri kazançlara uygulanan vergi oranının 

uygulanmasıyla bulunacak vergi miktarından fazla olamaz. 

Yabancı para ile ödenen vergilere, ilgili bulunduğu kazançların genel netice 

hesaplarına intikalinde uygulanan kambiyo rayici uygulanır. 

 

Bilgi ve gereği rica olunur. 

        Hüdaverdi Ekemen 

       Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü 

 

Dağıtım: 

-Müdür Muavinleri, 

-Müfettiş Müdür Muavinleri, 

-Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Şube Amirliği, 

-Gelir ve Vergi Dariresi Girne Şube Amirliği, 

-Gelir ve Vergi Dairesi Gazimağusa Şube Amirliği, 

-Gelir ve Vergi Dairesi Güzelyurt Şube Amirliği, 

-Hukuk İşleri Amiri, 

-KKTC Bankalar Birliği. 
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