
 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 24 Mart 2014 tarihli Elliidördüncü 
Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasası” 
Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. 
 

Sayı: 37/2014 
 
 

KURUMLAR VERGİSİ (DEĞİŞİKL İK) YASASI 
 

     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki 
Yasayı yapar: 
 

Kısa İsim 
41/1976 
     24/1977 
     62/1977 
     11/1980 
     35/1983 
     36/1987  
     70/1993  
     38/2003  
     10/2004  
     16/2007 
     18/2013 

1. Bu Yasa, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir 
ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Kurumlar Vergisi Yasası ile 
birlikte okunur. 
 

  
Esas Yasanın 
28’nci 
Maddesinin 

2. Esas Yasa, 28’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
28’nci madde konmak suretiyle değiştirilir: 
 

Değiştirilmesi 
 
 
 

“Zamanaşımı 28. Vergiye tabi herhangi bir kuruma, geçmiş yıllarda 
vergi tarh edilmediği veya verginin ödenmesi gereken 
miktardan az tarh edildiğinin meydana çıkarıldığı 
hallerde Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü, vergilendirme 
döneminden sonra gelen 7 (yedi) yıl içinde, böyle bir 
kurumun, mevcut bilgilere dayanarak tarh edilmesi 
gereken vergisini, bu Yasa ve yürürlükteki vergi 
mevzuatında usule ilişkin kurallara göre re’sen veya 
ikmalen tarh eder.” 
 

Esas Yasanın 
40’ncı 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

 3. Esas Yasa, 40’ıncı maddesinin (3)’üncü fıkrasından hemen sonra 
sırasıyla aşağıdaki yeni (4)’üncü ve (5)’inci fıkralar eklemek suretiyle 
değiştirilir: 
 

  “             (4) 
 

Bu Yasanın 21’inci maddesindeki süre içerisinde 
yıllık beyannamelerini sunan ve bu Yasanın 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7/2000 
   30/2007 
 
31/2009 
     51/2011 
      1/2012 
 
67/1999 
    40/2004 
    12/2011 

23’üncü maddesi uyarınca tarh eden vergilerini 3 
(üç) yıl süreyle düzenli olarak ödeyen bu Yasa 
kapsamındaki yükümlülere, takip eden 
vergilendirme dönemlerinde aşağıdaki (5)’inci 
fıkradaki koşulların gerçekleşmesi halinde 
ödenmesi gereken vergi miktarından %5 (yüzde 
beş) oranında indirim yapılır. Daha sonraki 
vergilendirme dönemlerinde koşullara uyulması 
halinde indirim hakları devam eder. Koşullara 
uyulmaması halinde ise indirim hakkı sona erer 
ve tekrar indirim hakkı kazanılması için 3 (üç) yıl 
vergilerini düzenli ödeme koşulu yeniden aranır. 
           Ancak, Gece Kulüpleri Ve Benzeri 
Eğlence Yerleri Yasası, Şans Oyunları Yasası ve 
Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamında 
faaliyet gösteren işletmeler, bankalar (kurumlar 
ile kazanç dağıtan kooperatif şirketlerinde kar 
payları üzerinden uygulanan stopajlar dahil) 
finans şirketleri ve döviz alım satımı yapan 
işletmeler, GSM hizmeti veren işletmeler, 
akaryakıt ithal edip bayilere teslim eden 
işletmeler ile satışlarının %50 (yüzde elli)’sinden 
fazlası alkollü içki ve sigara olan ve alkollü içki 
ile sigara ithali ve satışı ile iştigal eden işletmeler 
indirimden yararlanamazlar. 

                 (5) Yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen indirimden 
yararlanabilmek için; 

   (A) Yükümlülerin indirimden yararlanacağı 
vergilendirme dönemi içinde 
beyannamesini yasal sürede vermesi ve 
yasal süre içerisinde tahakkuk eden 
vergiyi ödemesi ve 

   (B) İndirimden yararlanacak olan 
yükümlülere, Gelir ve Vergi Dairesi 
tarafından bu süreler içerisinde re’sen, 
ikmalen ve idarece tarhiyatlar neticesinde 
ek vergi tahakkuk ettirilmemiş olması, 

   koşuldur.” 
 

Yürürlüğe 
Giriş  

4. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen yılın 
başından başlayarak yürürlüğe girer. 

 
 
 


