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TEŞVİK YASASI
47/2000 Sayılı Yasa
Kısa İsim

1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir
14/2000

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Aracı Banka”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma
Bankasını ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Bankalar Yasası altında çalışma iznini haiz bankaları
anlatır.
“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Bakanlar Kurulunu anlatır.
“Başbakan”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanını
anlatır.
“Başbakanlık”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Başbakanlığını anlatır.
“Teşvik Belgesi”, Bu Yasaya uygun olarak hazırlanan ve
teşvik tedbirlerinden yararlanması uygun bulunan yatırımcı
veya ihracatçının hangi teşvik tedbirlerinden nasıl
yararlanacağını gösteren belgeyi anlatır.

Amaç

3. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları
içinde, hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlara
uygun, araştırma, geliştirme ve çevre koruma ağırlıklı,
istihdam artırıcı, yapısal ve bölgelerarası dengesizlikleri
giderici özelliklere sahip döviz kazandırıcı faaliyetlere
dönük, ileri ve uygun teknoloji getiren uluslararası rekabet
gücü sağlayan yatırımların ve ihracatın teşvik edilerek
ulusal ekonomiye optimal düzeyde katkı sağlanmasını
amaçlamaktadır.

Kapsam

4. Bu Yasa, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına
katkıda bulunacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin
yapacakları yatırımların ve ihracatın teşvik edilmesine,
düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin kuralları kapsar.
İKİNCİ KISIM
Teşvik Tedbirleri

Yetkili Merci

5. Bu Yasa ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki

yatırımlara ve ihracata ilişkin teşvik tedbirlerinden
yararlandırılması, yatırım izni ve Teşvik Belgesi verilmesi,
iptal edilmesi ve bu Yasada belirtilen diğer işlerin yapılması
hususunda Devlet Planlama Örgütü yetkili olup, sözkonusu
proje ile ilgili olarak ilgili Bakanlıktan görüş almak
koşuluyla Teşvik Belgesini düzenleyerek gerekli işlemleri
yapar.
Denetim Ve 6. Devlet Planlama Örgütü, gerekli gördüğü hallerde,
Bilgi İsteme teşvik tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak, Kuzey
Yetkisi
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunan ilgili kurum
ve kuruluşlardan amacına uygun kullanıldığına ilişkin bilgi
ve belge isteyebilir ve teşviklerin uygulanmasını
denetleyebilir.
Teşvik
Tedbirleri

27/1977

7. Bu Yasa uyarınca Teşvik Belgesi kapsamından
yatırımlara sağlanan teşvik tedbirleri, başka herhangi bir
yasada aksine bir kural bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın, bu Yasanının yürürlüğe girdiği tarihten
başlayarak daha önce yürürlükte bulunan yasalar altında
verilmiş haklar saklı kalmak koşuluyla, şunlardır:
(1)
Yatırım İndirimi:
Yatırımlarda uygulanacak yatırım
indirimi oranları ve koşulları aşağıda
belirtilmiştir:
(A)
Devlet Planlama Örgütünün
kalkınma planları ve/veya yıllık
programlar
çerçevesinde
belirleyeceği
Kalkınmada
Öncelikli Yöreler ile Özel
Önem Taşıyan Sektörlerde
yapılacak yatırımlarda yatırım
indirimi oranı maloluş bedeli
üzerinden %200 (yüzde iki
yüz)’dür.
(B)
Diğer sektörler ve yörelerde
yapılacak yatırımlarda ise
yatırım indirimi oranı maloluş
bedeli üzerinden %100 (yüzde
yüz)’dür.
(C)
Yatırım indirimi uygulamasına,
Teşvik Belgesinin verildiği
tarihten itibaren başlanır.
(Ç)
Cari yılda yararlanılmayan
tutar bir sonraki yıla devredilir
ve indirimden yararlanacak
miktara ulaşıncaya kadar
devam edilir.
(D)
Yatırım
indiriminden

13/1980

(E)

yararlanmak için Vergi Usul
Yasası kurallarına uygun hesap
tutulması zorunludur.
Yatırım indirimi uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Maliye
İşleriyle Görevli Bakanlık
tarafından hazırlanıp Bakanlar
Kurulunca onaylanacak ve
Resmi
Gazete’de
yayımlanacak bir Tüzükle
belirlenir.

(2)

Gümrük Vergisi Ve Fon Muafiyeti:
Teşvik Belgesi kapsamında ithal
edilecek yatırıma konu makine ve
bunlara ait teçhizatlar her türlü gümrük
vergisi ve fondan muaftır. İhracata
dönük hammade, yarı mamul ve
işletme mal malzemesi ithalatına ilişkin
düzenlemeler
Başbakanlıkça
hazırlanıp
Bakanlar
Kurulunca
onaylanacak ve Resmi Gazete’de
yayımlanacak bir Tüzükle belirlenir.

(3)

Makine Ve Teçhizat Alımlarında
Katma Değer Vergisi Uygulaması:
Teşvik Belgesi kapsamında ithal ve
yerli makine ve teçhizatlarla ilgili
Katma Değer Vergisi istisnasına ilişkin
uygulama esasları, Maliye İşleriyle
Görevli Bakanlık ile Devlet Planlama
Örgütü tarafından birlikte belirlenerek
Resmi Gazete’de yayımlanacak bir
tebliğle ilan edilir.

(4)

Arsa, Arazi ve Bina Temini:
Teşvik belgeli yatırımlarda,
yatırımcıların
Devletin
ilgili
dairelerinden taşınmaz mal talep
etmeleri halinde,
bu
talepler
yürürlükteki mevzuata uygun olarak
ve
imkanlar
ölçüsünde
değerlendirilerek kiralama yöntemiyle
bu kişilere öncelikle verilir.

(5)

Fon Kaynaklı Kredi:
Yatırımları Ve İhracatı Teşvik
Fonundan yatırımcılara aracı bankalar

kanalıyla aktarılan uzun vadeli ve
düşük faizli yatırım kredileridir.
(6)

İnşaat Ruhsatı İle İlgili Vergi, Resim
Ve Harçlardan Muafiyet:
Teşvik Belgesi kapsamında yapılan
yatırımlar, başka herhangi bir yasada
aksine kural bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın bina inşaat ruhsatı ile
ilgili resim ve harçlardan muaftır.

Yukarıda belirtilen yatırım teşvik tedbirleri ve
ihracatı teşvikle ilgili getirilecek diğer destek
unsurlarının miktarı, kapsamı ve oranları Başbakanlıkça
hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi
Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle belirlenir.
Teşviklerin
Kaldırılması

48/1977
28/1985
31/1988
31/1991
23/1997
54/1999

8. Devlet Planlama Örgütü, ilgili Bakanlığın da
görüşünü alarak Teşvik
Belgesi şart ve
karakteristiklerinin gereği gibi yerine getirilmediğinin
tespit edilmesi durumunda ve/veya yatırımın
bütünlüğünün bozulması, kullanılan kredilerin ana para
ve faizlerinin itfa planlarında öngörülen vadelerde
yatırımcı tarafından ödenmemesi ve/veya diğer teşvik
tedbirleri ile ilgili belgelerde tahrifat yapılması ve
yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, teşvik araçlarını kısmen
veya tamamen kaldırabilir. Yararlandırılan teşviklerin
Devlet Planlama Örgütünün müracaatı üzerine Gelir ve
Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Kamu
Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları uyarınca
gecikme zammı ile birlikte geri alınması için gerekli
işlemler yapılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yatırımları Ve İhracatı Teşvik Fonunun Oluşumu,
Gelirleri Ve Kullanımı

Yatırımları ve
İhracatı
Teşvik
Fonunun
Oluşumu ve
Gelirleri

9.

(1)

Bu Yasa kapsamına giren ve Devlet
Planlama Örgütünce teşviği uygun
görülen yatırımların ve ihracatın, Fon
kaynaklı kredi teşviği ile desteklenmesini
sağlamak amacıyla, Yatırımları Ve
İhracatı Teşvik Fonu kurulur. Yatırımları
Ve İhracatı Teşvik Fonu hesabı, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez
Bankası nezdinde açılır.
Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu,
Devlet Planlama Örgütü temsilcisi

Başkanlığında, Başbakanlık, Maliye
İşleriyle Görevli Bakanlık, Turizm
İşleriyle Görevli Bakanlık ve Sanayi
İşleriyle Görevli Bakanlıktan birer
temsilciden oluşan beş kişilik bir Yönetim
Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim
Kurulu, Yatırımları ve İhracatı Teşvik
Fonu ile ilgili işlerin yürütülmesinden
sorumludur.
Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ile
çalışma usul ve esasları, Başbakanlıkça
hazırlanıp
Bakanlar
Kurulunca
onaylanacak ve Resmi Gazete’de
yayımlanacak bir Tüzükle belirlenir.
(2)

Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonunun
gelirleri şunlardan oluşur:
(A)
Başbakanlığın bütçesine her yıl
bu amaçla konan ödenekler;
(B)
Bakanlar Kurulu Kararı ile
Fona alınacak krediler;
(C)
Fondan verilecek kredilerin
itfa planlarına ilişkin olarak geri
dönen ana para, taksit ve
faizler;
(Ç)
Bu Yasa ve bu Yasa altında
çıkarılan Tüzükler uyarınca
işletmelere verilecek para
cezaları ile gecikme zamları;
(D)
Bu Yasa altında çıkarılan
Tüzükler uyarınca düzenlenen
belgelerin kayıp, zayi ve
benzeri nedenlerle yeniden
tasdikinin
talep
edilmesi
durumunda ilgili belgelerde
yazılı toplam değerin %0.2
(binde
iki)’si oranındaki
meblağ; ve

(E)
Diğer yardım ve bağışlar.
Yatırımları Ve 10. Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu, bu Yasa
İhracatı
kuralları uyarınca hazırlanan Teşvik Belgesinde fon
Teşvik
kaynaklı kredi kullandırılması uygun bulunan yatırımcı
Fonunun
ve/veya ihracatçılara kredi sağlamak amacıyla
Kullanımı
kullanılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ceza Kuralları ve Son Kurallar

Suç Ve
Cezalar

Bu Yasa ve bu Yasa altında
çıkarılan tüzük, yönetmelik ve
tebliğ kurallarına aykırı hareket
eden gerçek veya tüzel kişiler bir
suç
işlemiş
olurlar
ve
mahkumiyetleri halinde 7 (yedi)
yıla kadar hapis veya içinde
bulunulan yılın yılbaşı itibarıyle
belirlenmiş olan asgari ücretin 20
(yirmi) katına kadar para cezasına
veya her iki cezaya birden
çarptırılabilirler.
(2)
Mahkeme, yukarıdaki (1)’inci
fıkra uyarınca mahkum olan
gerçek ve tüzel kişilerden bu
Yasanın 8’inci maddesi uyarınca
sağlanan teşvik tedbirlerine aykırı
hareket ederek haksız yere
muafiyet ve indirim sağlayanları,
yukarıdaki (1)’inci fıkradaki
cezalardan ayrı, sağladıkları bu
muafiyet, indirim ve diğer tüm
olanakların rayiç bedel üzerinden
geri verilmesine ilave olarak
sağladıkları menfaatlerin %100
(yüzde yüz)’üne kadar bir meblağı
para cezası olarak ödemeye emir
verebilir.
Tüzük Yapma 12. Bu Yasa kurallarının ve amaçlarının uygulanmasına
Yetkisi
ilişkin usul ve esasları belirlemek için Bakanlar Kurulu
tüzük yapma yetkisine sahiptir.
Yürürlükten
13. Sanayi Yatırımları Teşvik Yasası ile İhracatı Teşvik
Kaldırma
Yasası bu yasalar altında yapılan ve yapılacak olan
45/1984
işlemlere halel gelmeksizin bu Yasanın yürürlüğe girdiği
tarihten başlayarak yürürlükten kaldırılır.
9/1977
Yürütme
Yetkisi
Yürürlüğe
Giriş

11.

(1)

14. Bu Yasayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Bakanlar Kurulu adına Başbakan yürütür.
15. Bu Yasa, Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de
yayımlayacağı bir tebliğ ile belirleyeceği tarihten
başlayarak yürürlüğe girer.

