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GÜMRÜK (VERGİSİZ SATIŞ) TÜZÜĞÜ

[(29.11.1983 – R.G. 95 – EK III – A.E. 460 Sayılı Tüzüğün), (16.3.1984 – R.G. 30 – EK III – A.E.
153), (19.7.1999 – R.G. 91 – EK III – A.E. 449), (5.5.2004 – R.G. 62 – EK III – A.E. 244),
(18.9.2007 – R.G. 170 – EK III – A.E. 656), (27.12.2007 – R.G. 228 – EK III – A.E. 963),
(15.2.2008 – R.G. 30 – EK III – A.E. 141), (26.8.2009 – R.G. 149 – EK III – A.E. 608) ve
(27.3.2013 – R.G. 49 – EK III – A.E. 171) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.]

GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASI

(37/1983, 38/1988, 16/1991, 48/1991, 16/1992, 29/1995 ve 14/2006 Sayılı Yasalar)

Madde 79 (2) altında yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Gümrük ve İstihsal Yasası’nın 79 (2)
maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar :

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Gümrük (Vergisiz Satış) Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzük’de metin başka türlü gerektirmedikçe :
“Antrepo” üzerinden alınması gereken gümrük ve istihsal vergileri

ödenmeden malların emanete alınması için Müdür tarafından genel veya özel
antrepo olarak onaylanan emanet yerlerini anlatır.

“Devlet” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni anlatır.
“Bakan” Ekonomi ve Maliye İşlerinden sorumlu Bakanı anlatır.
“Müdür” Gümrük ve Rüsûmat Dairesi Müdürünü anlatır.
“Memur” Gümrük Hizmetleri Sınıfından herhangi bir memuru anlatır.

2.A.E. 244 / 04 “Satış Mağazası “A” Tipi”, Gümrük yolcu salonlarında, içerisinde sadece
tütün ve tütün mamülleri, Alkollü içki ve kozmetik ürünlerinin vergisiz satışına
izin verilen uygun yeri anlatır.

2.A.E. 244 / 04 “Satış Mağazası “B” Tipi”, Gümrük yolcu salonlarında vergisiz eşya
satışına izin verilen uygun yeri anlatır.

“Vergisiz Satış” üzerinden alınması gereken vergileri ödenmeden satılan
eşya ile ilgili satışı anlatır.

“Kişi” Gerçek ve tüzel kişileri anlatır.

Vergisiz satış
3.A.E. 244 / 04

3. Bu Tüzük hükümlerine tabi olarak Devlet’e giriş yapacak yolculara “A”
Tipi Satış Mağazalarından vergisiz satış yapılabilir. Ancak, “B” Tipi Satış
Mağazalarından yalnız Devlet’ten çıkış yapacak veya transit yolculara satış
yapılabilir.

Ruhsatın
verilmesi
4.A.E. 244 / 04

4. (a) “A” Tipi Satış Mağazası veya “B” Tipi Satış Mağazası açılması
için gerekli ruhsat Maliye Bakanlığı’nın onayı ile verilir.

(b) Aynı yerde aynı firmaya aynı tipte birden fazla satış mağazası
çalıştırma izni verilmez.

(c) Her ruhsat isdar edildiği tarihten itibaren 31 Aralık tarihinde sona
erer.

(d) Müdür, “A” ve “B” Tipi Satış Mağazalarında bulundurulacak olan
vergisi ödenmemiş eşyanın vergi karşılığı kadar bir teminat
isteyebilir.
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Devletin döviz
pozisyonuna
yatırılacak döviz

5. Satış mağazalarında hangi para cinsi ile satış yapıldığına bakılmaksızın
satış bedelleri toplam karşılığını Türk Lirası dışındaki dövizler olarak Ekonomi
ve Maliye Bakanlığınca tesbit ve ilân edilen Devletin döviz pozisyonuna her ay
sonu itibarıyle yatırılır.

2.A.E. 171 / 13 6. (1) “A” Tipi Satış Mağazalarında;
- Yerli ve yabancı Alkollü içki
- Yerli ve yabancı tütün mamulleri
- Yerli ve yabancı kozmetik ürünleri
- Şekerleme, çikolata

“B” Tipi Satış Mağazalarında;
- Yerli ve yabancı Alkollü içki
- Yerli ve yabancı tütün mamulleri
- Yerli ve yabancı kozmetik ürünleri
- Çakmak, pipo, puro ve sigara kullanım takımları
- Tıraş makineleri ve saatler
- Elektronik eşya ve aksesuarları
- Optik eşya ve güneş gözlükleri
- Hesap makinesi
- Spor malzeme ve giysileri
- Oyuncaklar
- Tükenmez ve dolma kalemler veya setleri
- Kahve, çay, şekerleme, çikolata, kuru baklava, bisküvi, gofret,

reçel, bal, vb.
- Lüks gıda ürünleri
- Lüks hediyelik eşya
- Lüks ofis malzeme ve aksesuarları
- Konfeksiyon ürünleri
- Kol düğmeleri, taklit mücevherat
- Çadır ve şişirme gemi, vb.
- T.V. ve video aygıtları
- Kamera ve fotoğraf makinesi ve aksesuarları
- Taşınabilir bilgisayar ve aksesuarları
- Elektronik kitap ve okuyucuları
- Radyo, CD. VCD. DVD çalar, vb. ve setleri
- Telefon, cep telefonları ve aksesuarları
- Elektrikli mutfak eşyaları
- Valiz, çanta, cüzdan ve seyahat aksesuarları
- Ayakkabı, kemer
- Yerel El Sanatları ürünleri
satılabilir.

5.A.E. 244 / 04 (2) Yukarıda (1) fıkrada belirtilen eşyaya herhangi bir ilave ve çıkarma
tüzük değişikliği ile yapılır.

5.A.E. 244 / 04 (3) Satış mağazalarında yerli ve yabancı menşeli mallar ayrı ayrı
yerlerde bulundurulur.

5.A.E. 244 / 04 (4) Vergiden muaf eşya satış mağazalarında hiçbir şekilde
bulundurulamaz.
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5.A.E. 244 / 04 (5) Satış mağazalarından eşya bizzat yolcunun kendisine satış yolu ile
çıkar. Pasaport ibraz edilse dahi yolcu adına başka herhangi bir
kimseye satış yapılmaz. Yolcu aldığı eşyayı Gümrük kontrolünden
çıkarmadan devredemez.

5.A.E. 244 / 04 (6) Yukarıda 5’inci paragraftaki kural saklı kalmak koşulu ile, Müdür
uygun görüp koyacağı koşullara bağlı kalmak koşulu ile herhangi
bir kişi veya kuruluşa mağazalardan satış yapılmasına emir
verebilir.

Bazı malların
satış fiyatlarının
belirlenmesi

7. Satış mağazasında satışına izin verilen mallardan Ekonomi ve Maliye
Bakanlığınca gerekli görülenlerin satış fiatları Bakanlıkça saptanır ve satışlar
saptanan bu fiatlar üzerinden yapılır. Bu tür eşyanın satış fiatları yolcunun
kolayca görebileceği şekilde eşya üzerinde bulundurulur. Satış fişlerine satılan
eşyanın cinsi, kod numarası, miktarı, fiatı, alıcının adı soyadı ve pasaport
numarası yazılır.

Personele daimi
giriş kartı
verilmesi

8. Satış mağazalarında görevlendirilecek personelin mağazalara ve bu
mağazaların bulunduğu gümrük alanlarına girip çıkabilmeleri için Müdürden
“Daimi giriş kartı” alınması zorunludur. Müdür gerekli gördüğü hallerde daimi
giriş kartını iptal edebilir.

Satış mağazası
personelinin
kontrolü

9. Satış mağazalarında çalışan personelin veya satış mağazasının bulunduğu
gümrük alanına giriş ve çıkışlarında gümrük idaresince üstleri ve eşyası
aranabilir.

Ruhsatın iptali 10. Bakan ; ruhsat sahibi veya ruhsat sahibinin istihdam ettiği bir memurunun
hile riayetsizlik veya kötü hareketinden dolayı esas ruhsat sahibine göndereceği
yazılı bir ihbar ile ruhsatını iptal edebilir ve bu Tüzüğün 8. maddesi altında
verilen kimlik kartının Müdüre iadesini isteyebilir.

Cezai Müeyyide
37/1983

11. Bu Tüzük kurallarına aykırı hareket eden herhangi bir kişi suç işlemiş olur
ve aleyhinde Gümrük ve İstihsal Yasa’sının ilgili maddelerinde öngörülen cezai
müeyyideler uygulanır.

Yürürlükten
kaldırma
R.G. 40
16.7.1975
Ek III
A.E. 77

12. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1975 Gümrük İdare
(Vergisiz Satış) Nizamnamesi yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş 13. Bu Tüzük, Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

18.9.2007 – R.G. 170 – EK III – A.E. 656 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 01 Ocak 2008 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

27.12.2007 – R.G. 228 – EK III – A.E. 963 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe giriş 3. Bu Tüzük 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


