R.G : 240
28 Mart, 1963

PUL YASASI

Kısa İsim
RG EK III

1. Bu Emirname, 1999 Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi olarak
isimlendirilir ve Esas Yasa olarak anılan değiştirilmiş şekliyle 19/1963 sayılı
Pul Vergileri Yasası ile birlikte okunur.

30.12.1991
A.E. 695
RG EK III
27.12.1992
A.E. 560
31.01.1994
A.E. 39
02.04.1996
A.E. 42
29.01.1997
A.E. 87
19.12.1997
A.E. 857
Esas Yasanın
5’inci maddesinde
belirlenen verginin
değiştirilmesi

2. Esas Yasa, 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının sekizinci satırındaki
150,000.-TL (Yüz elli bin Türk Liralık) söz dizisi kaldırılmak ve yerine
200,000.-TL (İki yüz bin Türk Liralık) söz dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Yasanın
31’inci
maddesinde

3. Esas Yasa, 31’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının beşinci satırındaki 80,000.TL (Seksen bin Türk Liralık) söz dizisi kaldırılmak ve yerine 100,000.-TL
(Yüz bin Türk Liralık) söz dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

belirlenen ücretin
değiştirilmesi
Esas Yasanın
34’üncü
maddesinde
belirlenen cezanın
değiştirilmesi

4. Esas Yasa, 34’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının on ikinci ve yirmi üçüncü
satırındaki 200,000.-TL (İki yüz bin Türk Liralık) söz dizileri kaldırılmak ve
yerlerine 250,000.-TL (İki yüz elli bin Türk Liralık) söz dizileri konmak
suretiyle değiştirilir.

Esas Yasanın
35’inci
maddesinde
belirlenen cezanın
değiştirilmesi

5. Esas Yasa, 35’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının onuncu satırındaki
200,000.-TL (İki yüz bin Türk Liralık) söz dizisi kaldırılmak ve yerine
250,000.-TL (İki yüz elli bin Türk Liralık) söz dizisi konmak suretiyle
değiştirilir.

Esas Yasanın
Birinci
Cetvelindeki
vergilerin
değiştirilmesi

6.

(1) Esas Yasa’nın Birinci Cetvelinde yer alan pul vergileri, bu Emirnameye
ekli Birinci Cetvel’de düzenlendiği şekilde değiştirilir.

(2) Bu Emirnamenin yürürlüğe giriş tarihine kadar peşin ödenmek suretiyle
pul vergisi yükümlülüğü yerine getirilmiş ve fiilen kullanıma verilmiş olan
Çek, Döviz Alım Makbuzu, Döviz Satış Makbuzu ile Sales Draft veya
Sales Slip’lerden vergi farkları talep edilmez. Ancak, ilgili kurumlar
henüz kullanıma vermemiş oldukları yukarıda sözü edilen belgelere ait
stok miktarlarını bu Emirnamenin yürürlük tarihinden itibaren Gelir ve
Vergi Dairesine 10 gün içinde bildirmek zorundadırlar.
Gelir ve Vergi Dairesi yukarıdaki belgelere ait vergi farklarının ödenmesi
hususunda gerekli usül ve yöntemi saptamaya yetkilidir.

Yürürlüğe Giriş

7. Bu Emirname, 01 Ocak, 1999 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

EK
BİRİNCİ CETVEL
( Madde 4 )
PUL VERGİLERİ

Sıra No.

Belgenin Niteliği

1.

(1) Kanıt sağlamak amacıyle, bir borçlu tarafından veya onun
adına, alacaklının zilyetliğinde bırakılan herhangi bir defter
veya kağıt üzerine yazılmış veya imzalanmış olan 3,600,000.TL veya daha yüksek tutardaki bir borç ikrarı.
Ancak, böyle bir borç ikrarı, borcu ödemeye yönelik bir
vade, faiz ödenmesine veya herhangi bir emtia veya malın
teslimine ilişkin koşulu içermez.

Pulun Değeri

1,000,000.- TL

(2) Banka hesap cüzdanı veya raporları bu kuralın dışındadır.

2.

3.

Yasa veya Mahkeme Tüzüklerinde aksine kural öngörülmeme
koşuluyla yemin belgesi veya beyanname,

1,000,000.- TL

ANLAŞMALAR
(1) Başka şekilde vergiye bağlı olmayan ve belli bir para tutarını
koşula bağlayan anlaşma muhtırası ile herhangi bir anlaşmayı
belirleyen bütün belgeler,
Binde Beş

(2) Başka şekilde vergiye bağlı olmayan ve belli bir para tutarını
koşula bağlamayan anlaşma veya anlaşma muhtırası ile
herhangi bir anlaşmayı belirleyen bütün belgeler ile Para ve
Kambiyo İşleri Yasası ile bu Yasa altında çıkarılan Tüzükler
38/1982
uyarınca düzenlenen beyanname-taahhütnameler,
22/1987
46/1992

2,500,000.- TL

(3) İstisnalar :
(A) Herhangi bir kalifiyesiz işçinin asgari ücretle
çalışmasına ilişkin anlaşma,
(B) Kooperatif Merkez Bankası ile
Kooperatifler arasında akdedilen kredi
anlaşmaları,

4.

Kira Anlaşmaları,

Bir anlaşma için
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )

5.

6.

Kendilerine tanınan yetkiyi kullanarak mütevellilerce vasiyetname
niteliğini taşımayan herhangi bir enstrümanla yapılan atama,

Vekaletname, Feragatname,

2,500,000.- TL
Vekillik
Sözleşmesinde
olduğu gibi
(Sıra No : 23 )

7.

Çek veya akreditif olmayan poliçe
(1) İstem veya gösterilmesi üzerine veya tarihinden veya
gösterilmesinden başlayarak üç gün içinde ödenebilir olması
halinde,

10,000.- TL

(2) İstem üzerine ödenebilmesi dışında başka şekilde ödenebilir Bir anlaşma için
olması halinde,
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )
8.

9.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları
konşimentonun aslı ve imzalanmış her sureti için,

içinde

çıkarılan

(1) Senet,

2,500,000.- TL
Bir anlaşma için
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )

(2) İstisnalar :
Ceza davalarındaki kefaletnameler, kovuşturmak, tanıklık
yapmak veya isbatı vücut için verilen taahhütnameler ile Polis
tarafından veya Ceza Mahkemeleri Usulü Yasası gereğince
başka şekilde çıkarılan veya alınan taahhütnameler bu kuralın
Fasıl 155
dışındadır.
33/1982
10.

Çarter Parti Anlaşması,

11.

Çek,

5,000,000.- TL
10,000.- TL

12.

Şirketler :
(1) Kaydedilecek herhangi bir şirketin :

10,000,000.- TL

(A) Şirketin Sözleşmesi için,

10,000,000.- TL

(B) Şirketin Tüzüğü için,
(2) Kaydedilecek herhangi bir şirketin itibari hisse sermayesi ve
halen kayıtlı veya bundan sonra kaydedilecek bir şirketin
kayıtlı hisse sermayesinin artan miktarı için,

Binde Beş

(3) Bir şirket tarafından hisselerin paradan başka bir karşılık için
tahsisine ilişkin olarak yapılan sözleşme veya böyle bir
sözleşmenin ayrıntıları :
Tahsis edilen hisseler için ödendiği kabul edilen toplam miktar Bir anlaşma için
olduğu gibi
üzerinden,
(Sıra No : 3 )
(4) Bir şirket tarafından düzenlenen ve yükümlülük doğuran
herhangi bir enstrüman :

Binde Beş

Böyle bir enstrüman gereğince yükümlülük altına alınan en
yüksek miktar üzerinden,

(5) Teminat niteliği taşıyan satılabilir tahviller :
Böyle bir tahvil gereğince yükümlülük altına alınan miktar
üzerinden :
(A) Ciro veya ayrı bir devir enstrümanı ile
devredildiği taktirde :
(a) 6,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,
(b) 6,000,000.- TL’sını geçmesi fakat,

300,000.- TL

12,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,
(c) 12,000,000.- TL’sını geçmesi fakat,

750,000.- TL

30,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,
(d) Ek her 6,000,000.- TL veya
6,000,000.- TL’nin kesiri için,

1,500,000.- TL

300,000.- TL

(B) Teslim edilmek
taktirde :

suretiyle devredildiği

(a) 6,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,

300,000.- TL

(b) 6,000,000.- TL’sını geçmesi fakat,
12,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,

750,000.- TL

(c) 12,000,000.- TL’sını geçmesi fakat,
30,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,

1,500,000.- TL

(d) Ek her 6,000,000.- TL veya
6,000,000.- TL’nin kesiri için,
300,000.- TL
Bu fıkra amaçları açısından “Tahvil” tabiri, tahvile ekli faiz
kuponunu da kapsar. Ancak, faiz kuponlarının miktarı vergi
takdirinde hesaba katılmaz.
Bir yükümlülük doğuran ve borçlanan şirket veya kuruluşun
onunla malının tümünü veya bir kısmını, tahvili elinde
bulunduranların yararına mütevellilerce devrolunduğu
gerektiğince pullanmış kayıtlı bir enstrümanın koşulları
uyarınca, bir şirket veya tüzel kişiliği olan başka bir kuruluş
tarafından çıkarılan bir tahvil veya böyle bir enstrüman için
gereğince çıkarılacak olan tahvillerin toplamı miktarına ilişkin
ipoteğin kaydedildiğine kanıt oluşturan tescil edilmiş bir
enstrüman, bu fıkra kapsamı dışındadır. Ancak, bu şekilde
çıkarılan tahvillerin yükümlülüğü doğuran veya ipoteğe kanıt
oluşturan enstrümanın koşullarına uygun olarak kullanıldığı
belirtilmektedir.

(6) Bir şirket tarafından çıkarılan hamiline yazılı hisse senetleri :
Hisselerin itibari değeri üzerinden :
(a) 6,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,

300,000.- TL

(b) 6,000,000.- TL’sını geçmesi fakat,
12,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,

750,000.- TL

(c) 12,000,000.- TL’sını geçmesi fakat,
30,000,000.- TL’sını geçmemesi halinde,
(d) Ek her 6,000,000.- TL veya

1,500,000.- TL

6,000,000.- TL’nin kesiri için,

300,000.- TL

(7) Devirler :
(a) Bir şirket veya tüzel kişiliğe sahip başka bir
kuruluşun hisselerinin devri,
(b) Satılabilen teminat olup, ciro veya başka bir
devir enstrümanı ile devredilebilen, vergiye bağlı
olan veya olmayan tahvillerin devri ;
i) Toplam karşılığının
miktar veya değeri
üzerinden,

Binde Beş
2,500,000.- TL

ii) Karşılık olması
halinde,
13.

(1) Bir Kamu Görevlisi tarafından veya onun emri ile doğruluğu
onaylanan ve yürürlğkteki mevzuat uyarınca vergiye bağlı
olmayan suret veya iktibas için,

1,000,000.- TL

(2) Bir Kamu Görevlisinin herhangi bir Dairede kayıt veya kamu
amaçları için, Yasa’nın açık kuralları uyarınca hazırlaması,
bulundurması veya sağlaması gereken herhangi bir belgenin
sureti istisnadır.
14.

Vergiye bağlı olan ve vergisi bütünüyle ödenmiş bulunan bir enstrümanın
sureti veya ikinci nüshası :
(1) Enstrümanın aslının bağlı olduğu vergi 400,000.- TL’sını Aslı için ödenmesi
geçmediği taktirde,
gereken
verginin ayni
(2) Diğer hallerde,

15.

500,000.- TL

Manifesto ve/veya Manifesto niteliği taşıyan her türlü enstrüman :
(1) Gemi geliş ve dönüş manifestosu
(a) Yüklü,
(b) Yüksüz,

5,000,000.- TL
2,500,000.- TL

(2) Kıyıboyu giden gemi manifestosu,

5,000,000.- TL

(3) Gemi ek manifestosu veya değiştirilmiş manifesto,

2,500,000.- TL

Bu madde amaçları açısından “Gemi” tabiri tekne ve uçağı
da kapsar. ( Özel Uçak ve Yatlar kapsam dışındadır.)

16.

İpotek veya rehin kapsamında, ödünç olarak ön ödeme biçiminde
verilen veya verilecek olan paranın veya var olan veya gelecekte
doğacak olan borcun geri verilmesini üstlenmek amacıyla yapılan, taşınır
malın ipotek veya rehinine ilişkin anlaşmaya kanıt oluşturan herhangi bir
Bir anlaşma için
enstrüman,
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )

17.

(1) Tazminat, Garanti veya Teminat, Senet veya Mektupları Bir anlaşma için
veya her nam altındaki taahhütnameler,
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )
(2) İstisnalar :

38/1982
22/1987

Para ve Kambiyo İşleri Yasası ve bu Yasa altında çıkarılan
Tüzükler uyarınca düzenlenen Beyanname-Taahhütnameler,

46/1992
18.

Bir kira sözleşmesine ilişkin anlaşmayı, kira ilişkisini veya kiralama
sözleşmesini, kiracı ile, kiracının kiracısı arasında yapılan kira
sözleşmesini, veya kira konusunun bir bölümü için kiracı ile kiracının
kiracısı arasında yapılan kira sözleşmesini kiracı ile kiracının kiracı
arasındaki ilişkileri veya kira konusunun bir bölümüne ilişkin olarak
kiracı ile kiracının kiracısı arasındaki ilişkiyi bir kira sözleşmesi için
yapılan dilekçe üzerinde dilekçenin kabul edilmiş olduğunu belirleyen bir
yazıyı içeren ve kirayı saptayan kira sözleşmesi :
(1) Kira sözleşmesinin belirlenmiş bir süre için yapılmış olması
halinde, kira sözleşmesine ilişkin herhangi bir prim miktarını
Bir anlaşma için
içeren üstlenilmiş toplam kira bedeli veya tutarı üzerinden,
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )
(2) Kira sözleşmesinin sürekli olması halinde, kira sözleşmesine
ilişkin olarak yüz senelik bir süre için herhangi bir prim
miktarını içeren üstlenilmiş toplam kira bedeli veya tutarı Bir anlaşma için

üzerinden.

olduğu gibi
(Sıra No : 3 )

19.

Akreditif :
Bir kişinin başka bir kişiyi lehinde akreditif düzenlenen kişiye kredi
açmaya yetkili kıldığı herhangi bir enstrüman.

20.

Belli bir para miktarını koşula bağlayan Garanti Mektubu.

21.

Ortaklıklar :
Ortaklık Tüzüğü veya herhangi bir ortaklık anlaşması.

Binde Bir

2,500,000.- TL

Bir anlaşma için
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )

22.

Sigorta Poliçeleri :
(1) Hayat Sigortası :
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde düzenlenen
veya ısdar edilen bütün poliçeler için duruma göre, ölüm
halinde veya önceden belirlenen süre sonunda veya başka
şekilde de ödenmesi gereken para miktarının sigortalıya
ödenmesi anında,
Onbinde Beş

(2) Yangın ve Hırsızlık Sigortası :
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki herhangi bir
mala, yangın nedeniyle veya başka şekilde yapılacak zarar
veya o malda ortaya çıkacak kayıba veya çalınan mala karşılık,
tazminat olarak ödenmesine uyuşulan her poliçe veya tecdit
miktarı üzerinden, işlemin yapıldığı tarihte,
Onbinde Bir

(3) Deniz Sigorta Poliçesi :
Her poliçe veya tecdit miktarı üzerinden işlemin yapıldığı
tarihte,

Onbinde Bir

(4) İşçi Tazminatı Sigortası :
Her poliçe veya tecdit işleminin yapıldığı tarihte,

(5)
Fasıl
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500,000.- TL

A. Motorlu Araçlar (Üçüncü Kişi Sigortası)
Yasası kurallarında öngörülen amaçlar ile Uçak
Seyahat Sigortaları (Travel Coupons) veya
tecditleri veya zeyilnameler için,
500,000.- TL
B. 1. Cover Note,
2. Cover Note’la birlikte ayni tarihte poliçe
düzenlenmesi halinde,

500,000.- TL

250,000.- TL

(6) Yukarıda 22’nci sıranın (1), (2), (3), (4) ve (5)’inci
kısımlarında öngörülenler dışında diğer herhangi bir sigorta
türünün poliçe veya tecdit işleminin yapıldığı tarihte,
1,000,000.- TL

(7) Sigorta poliçesinin devri,

Bir sigorta
poliçesinin karşılıklı
veya karşılıksız devri
( Sıra No : 30 )

23.

(8) İbra senedi, ibraname veya ayni nitelikteki senetler.

2,500,000.- TL

(1) Vekillik Sözleşmesi,

2,500,000.- TL

(2) İstisnalar :
(A) Bir kişi tarafından herhangi bir Kamu

Görevlisi adına düzenlenip verilen ve Devlet
tarafından böyle bir kişiye ödenmesi gereken
maaş veya bir bölümünün üçüncü bir kişiye
ödenmesini talep eden ödeme emri,
(B) İflas Yasası gereğince yalnızca aleyhine bir
Teslim Alma Emri çıkarılan bir kişinin malına
ilişkin Vekillik Sözleşmesi, vekillik veya oy verme
belgesi,
(C) Böyle bir enstrümanda ad ve soyadları
belirtilen kişilerin sayısı birden fazla olsa dahi, bir
vekili sadece oyların vekil aracılığıyle verilebildiği
bir toplantıda oy vermesi için atamak veya yetkili
kılmak amacıyla düzenlenmiş olması halinde.

24.

Bono :
Duruma göre, istem üzerine veya başka bir biçimde ödenebilir olması Bir poliçe için
halinde,
olduğu gibi
( Sıra No : 7 )

25.

(1) 1,000,000.- TL veya daha fazla bir miktar için Makbuz, Peşin
Satış, Aklama, Fatura, Müstahsil Makbuzları ve Gider
Pusulalarının herbiri için,
10,000.- TL

(2) İstisnalar :
(A) Mahsup edilecek ve kendisi için mahsup
edilecek kişiden aldığı belirtilen bir bankaya veya
bankacıya yatırılan para için verilen makbuz,

(B) Kabul veya ödeme için gösterilmek amacıyla
herhangi bir poliçe veya bononun alındığının bir
bankacı tarafından kabulü,

(C) Devlet fonlarından peşin olarak veya ön
ödeme biçiminde yapılan ödemelerle bir hesabın
düzenlenmesi için ödenen para için kişisel yararı
olmadan bir kamu görevlisi tarafından verilen
makbuz,

(D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin herhangi
bir görevinde bulunan veya Devlet’te çalışan
herhangi bir kişiye, hesabına veya lehine ödenen
maaş, ödenek, tahsisat, ücret ve benzeri
ödemeler ile emeklilik maaşı, para ödülü, yaşlılık
ödeneği, sosyal yardım ödeneği veya benzeri
diğer ödeneklere ilişkin olarak ödenen para için
verilen makbuz,

(E) Herhangi bir vergi ve Gümrük İdaresi için
verilen makbuz,

(F) Devlet adına verilen veya düzenlenen makbuz
ve çekler,

(G) Tasarruf İstikraz Yasası veya bu Yasa
gereğince yapılan herhangi bir nizamname
kurallarına göre yapılan ödeneler için verilen
makbuz,

Fasıl
209
26.

(1) Kira Sözleşmesinden Vazgeçme :
(A) Karşılıksız vazgeçme halinde,
(B) Karşılıklı vazgeçme halinde : Karşılık miktarı
üzerinden,

500,000.- TL
Bir anlaşma için
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )

(2) İstisnalar :
Vergiden muaf olan bir kira sözleşmesinden vazgeçme bu
kuralın dışındadır.

27.

Hasara Uğramış Emtianın Denetimi :
Ticaret eşyasının denetiminden sonra takdir edilen değeri üzerinden,

Bir anlaşma için
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )

28.

Gemicilik belgelerinin gelmesi sırasında, emtianın teslimi için Gemicilik
Acentesine verilen taahhüt :
(1) Belli bir para tutarının koşula bağlanmaması halinde,
(2) Belli bir para tutarının koşula bağlanması halinde.

29.

Binde Bir

Marka ve İhtara Beratları Temlik Belgesi :
(1) Karşılık miktarı üzerinden,
(2) Belli bir karşılık miktarı üstlenilmemesi halinde.

30.

1,000,000.- TL

Onbinde Beş
2,500,000.- TL

(1) Bir senet veya sigorta poliçesi gereğince üstlenilmiş herhangi bir
çıkarın, karşılıklı veya karşılıksız devri :
(A) Böyle bir senet veya sigorta poliçesinin bağlı
olduğu verginin 1,000,000.- TL’sını geçmesi
halinde,

Böyle bir senet veya
sigorta poliçesinin
bağlı olduğu vergi
1,000,000.- TL

(B) Diğer hallerde.
(2) İstisnalar :
(A) Bir bononun,
(B) Bir konşimento, teslim emri, emtiaya ilişkin
resmi yazı veya emtianın tasarruf hakkına ilişkin

bir ticari belgenin ciro ile devri.

31.

Kira sözleşmesinin, kiracı ile kiracının-kiracısı arasında yapılan bir
kira sözleşmesi yerine değil temlik yoluyla devri :
(1) Karşılıksız,

(2) Karşılıklı : Devir için karşılık miktarı üzerinden.

2,500,000.- TL

Bir anlaşma için
olduğu gibi
(Sıra No : 3 )

32.

Tesis :
(1) Vasiyetname niteliğinde olmayan bir yazı ile, bir malın tesis
beyannamesi,

(2) Vasiyetnameden başka herhangi bir enstrüman ile herhangi bir
mala ilişkin tesisin iptali.

33.

34.

35.

36.

Onaylanmış olduğu takdirde, hakkında başka türlü kural konmayan
herhangi bir enstrüman.

Vasiyetname, vasiyetnamenin eki veya vasiyet niteliğindeki diğer
enstrümanlar.

2,500,000.- TL

1,000,000.- TL

1,000,000.- TL

5,000,000.- TL

Resmi Dairelere ve Bankalara Sunulan :
(1) Bilançolar,

2,500,000.- TL

(2) Kar ve Zarar Cetvelleri,

2,500,000.- TL

(3) İşletme Hesabı Özetleri.

2,500,000.- TL

(1) Gümrük Dairesine verilen Gümrük Beyannameleri,

1,000,000.- TL

(2) Gelir ve Vergi Dairesine verilen KDV İade Beyannameleri.

37.

38.

39.

250,000.- TL

Polis Genel Müdürlüğü’nce verilen :
(1) Polis Raporları için,

5,000,000.- TL

(2) Ahlak Belgeleri için,

2,500,000.- TL

(3) Yabancı Uyruklulara kayıt sertifikası için verilen belge.

1,500,000.- TL

Muhaceret Dairesi’nce verilen :
(1) İkamet İzni,

1,000,000.- TL

(2) Yurttaşlık Belgesi,

1,000,000.- TL

(3) Pasaport Uzatması,

1,000,000.- TL

(4) Pasaportta değişiklik yapılması.

2,500,000.- TL

Tasdik memurları ve Muhtarlar tarafından tasdik edilen belgeler.

200,000.- TL

