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KIBRIS – KISA VADELİ KİRALAMALARDA VERGİ DEĞERLENDİRMELERİ

Aşağıdaki bilgiler, Kıbrıs'ta kısa süreli konaklama sağlarken sizin için geçerli olabilecek bazı vergi
gerekliliklerini öğrenmeye başlamanıza yardımcı olacak bir kılavuzdur.

Vergi asla sabit durmaz ve vergi yükümlülüklerinizi güncel tutmanız ve vergi uyumluluğunuzu
korumanız önemlidir. Vergilerin zamanında hazırlanması, dosyalanması ve ödenmesi sizin
sorumluluğunuzdadır.

Kıbrıs'ta kısa süreli konaklama sağlıyorsanız, aşağıdaki vergi türlerinin her birini anladığınızdan
emin olmalı ve sizin için geçerli olanları ödemelisiniz:

● Gelir vergileri
● Özel savunma aıdatı  (SDC)
● Genel Sağlık Sistemi  (1/3/2020 itibariyle tam uygulama)
● Katma Değer Vergisi (KDV)

Lütfen bu bilgilerin kapsamlı olmadığını ve yasal tavsiye niteliğinde olmadığını anlayın. Yerel vergi
yükümlülüklerinizden emin değilseniz, bunu resmi yerel kaynaklarla kontrol etmenizi veya kalifiye
profesyonellerden tavsiye almanızı öneririz.

Lütfen bu bilgileri gerçek zamanlı olarak güncellemediğimizi unutmayın, bu nedenle yasaların veya
prosedürlerin yakın zamanda değişmediğini onaylamanız gerekir.

GELİR VERGİSİ

Kıbrıs'ta gelir elde ettiğinizde, bu gelir üzerinden alınan verginin bir yüzdesini Kıbrıs'taki vergi
makamlarına ödemeniz gerekebilir. Aşağıda, Kıbrıs'ta kısa süreli kiralamalardan elde edilen
gelirlerden doğabilecek verginin kısa bir özeti ve bu verginin Kıbrıs'taki vergi dairesine nasıl
ödenebileceğine dair bazı bilgiler yer almaktadır.

Kıbrıs vergi yılı 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir.

Kıbrıs'ta gelir vergisi kapsamında geliyor:

Toplam vergilendirilebilir geliriniz 19.500 €'yu aşarsa, Kıbrıs'ta vergi mükellefi olursunuz. Kıbrıs'ta
vergi beyannamenizi doldurma konusunda şüpheniz varsa, bir vergi uzmanından tavsiye almayı
düşünmelisiniz.
Kısa vadeli kiralamalarla ilgili olarak kazanılan gelirler için geçerli olan Kıbrıs kuralları.
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Kısa vadeli kiralamalardan elde edilen kira geliri şu anda aşağıda “Kıbrıs gelir vergisi oranları”
altında özetlenen gelir vergisi oranlarına göre vergilendirilebilir.

Kıbrıs'ta vergi bildirimi.

Kıbrıs'ta kişisel vergi beyannamesinin (TD1) çevrimiçi sunulması gereklidir. Bu iade, TaxisNet
sistemi kullanılarak gönderilmelidir.

Vergi bildirimi - son tarih.

Gelir vergisi beyannamesi vermek ve ilgili borçları ödemek için son tarih, vergi yılını takip eden yılın
31 Temmuz'udur (örneğin, 2021 vergi beyannamesinin 31 Temmuz 2022'ye kadar doldurulması ve
ödenmesi gerekir) serbest meslek sahibi iseniz ve geliri 70.000 €'yu aşmıyorsa. Bir kişinin 70.000
€'yu aşan bir geliri olan serbest meslek sahibi olması halinde, son tarih 31 Mart (yıl sonundan 15
ay sonra) olacaktır ve denetlenmiş mali tabloları dosyalama yükümlülüğü olacaktır.

Kıbrıs Vergi Dairesi iletişim bilgileri.

Kıbrıs'taki vergi dairesinin iletişim bilgileri aşağıdaki web sitesinde bulunabilir:

Vergi Dairesi http://mof.gov.cy/en/departments/tax-department

Kıbrıs gelir vergisi oranları.

Kıbrıs'ta gelir vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

● €0 - €19.500 - 0%
● €19.501 - €28.000 - 20%
● €28.001 - €36.300 - 25%
● €36.301 - €60.000 - 30%
● Income exceeding €60.000 - 35%

Kısa vadeli kiralamalarla ilgili olarak gelirden indirilebilecek tipik giderler.

Aşağıdaki kalemlere kira gelirinden kesinti yapılmasına izin verilir:
● Kiralanan mülkün ipotek faizi;
● Binanın (arsaya atfedilebilen maliyetler hariç) orijinal maliyetine ek olarak binanın faydalı

ekonomik ömrünü artırmak için yapılan ilaveler üzerindeki Aşınma ve Yıpranma ödenekleri; ve
● Brüt kira geliri üzerinden %20 gider kesintisi yapılır.

Kısa vadeli kiralamalar ile kira geliri arasındaki fark, gelirin kısa vadeli kiralamalardan elde edilen
gelir olarak kabul edildiğinde, yapılan gerçek maliyetlerin sabit %20'lik bir genel ödenek değil,
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indirime tabi olmasıdır.

Vergi amortismanı için mevcut kesintiler (örneğin sermaye indirimleri / aşınma ve yıpranma).

En fazla 33,33 yıl süreyle, bina inşaat maliyetinden yıllık %3 oranında bir kesinti talep edebilirsiniz.
Arazi maliyeti, aşınma ve yıpranma hesaplamasının dışında tutulur.

Yerleşik olmayan bireyler için Kıbrıs gelir vergisi yükümlülüğü.

Kıbrıs'ta elde edilen geliri olan yerleşik olmayan bir kişiyseniz, bu gelir üzerinden, yukarıda “Kıbrıs
gelir vergisi oranları” başlığı altında belirtilen vergi bantları ve oranları üzerinden vergilendirilirsiniz.

Yabancı kira geliri alan Kıbrıslı bir bireyin Kıbrıs gelir vergisi yükümlülükleri.

Kıbrıs'ta vergi mükellefi iseniz, elde ettiğiniz tüm yabancı kira gelirleri Kıbrıs'ta gelir vergisine tabi
olacaktır.

Koşullara bağlı olarak çifte vergi kredisi mevcuttur.

Ödenecek genel emlak vergileri.

Mülk, çöp ve kanalizasyon vergileri yerel belediyeler ve kanalizasyon konseyleri tarafından
uygulanır.

Kıbrıs'ta sermaye vergileri.

Kıbrıs'taki gayrimenkullerin elden çıkarılmasından elde edilen kazanç üzerinden, elden çıkarmanın
gelir vergisine tabi olmadığı durumlarda, %20 oranında sermaye kazancı vergisi (CGT) uygulanır.
Bu, söz konusu taşınmazlara doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan şirketlerdeki hisselerin elden
çıkarılmasından elde edilen kazançları içerir.

CGT, gösterge olarak %20 oranında hesaplanır:

● Satış gelirlerinden, enflasyona göre düzeltilmiş maliyet düşüldükten sonra, varlığın edinimi/elden
çıkarılmasıyla doğrudan ilgili tüm giderler (koşullara tabidir, örneğin ilgili kredilerdeki faiz
maliyetleri, transfer ücretleri, yasal giderler vb.).CGT is payable at the time of disposal.

Diğer

Parlamento şu anda kısa vadeli kiralamaların vergilendirilebilirliğini etkileyebilecek yeni mevzuatın
getirilmesini inceliyor.
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Örnek Gelir Vergisi Hesaplaması

Maria, Aralık 2020'de Kıbrıs'ta vergi mukimi ve ikametgahlı olarak yepyeni bir daire satın aldı.
Edinilen mülkün maliyeti 300.000 € (artı %19 KDV) idi ve bunun 100.000 €'su arazi maliyetine
atfedilebilir. Mülk, yıllık faizi 3.500 € olan bir banka kredisi ile satın alınmıştır. Maria, mülkün
reklamını Airbnb platformu aracılığıyla yaptı.

Mülk, Ocak – Mayıs ve Ekim – Aralık arasında 150 € ve Haziran – Eylül arasında 250 €
karşılığında mevcuttur ve tamamen kullanılmıştır (365 gün).
2021 yılında alan kullanım hakkından elde edilen brüt gelir 66.950 Euro'dur.

Maria, 2021'de bu daireyle ilgili olarak şu masrafları üstlendi: bahçe işleri 1.500 € artı %19
KDV, onarım ve bakım (gider) 4.500 €, elektrik 3.600 €, 2.250 € su ve 8.000 € kahvaltı
maliyeti.

Brüt gelir 66,950

Daha
indirilebilir
giderler:

Sermaye  indirimleri (6,000)

Faiz gideri (3,500)

Onarım, mülkün bakımı, elektrik, su ve
kahvaltı maliyeti ile ilgili fiili giderler

(19,85
0)

Maria'nın gelir
vergisi
beyannamesine
aktarılan AIRBNB
işinden elde edilen
net kâr

37,600
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Daha az şahsı
indirim:

NHS (Airbnb'den Gesy katkı hizmet geliri)* (996)

Tüm kesintiler ve
kişisel
indirimlerden sonra
vergilendirilebilir
gelir

36,604

*Kıbrıs'taki taşınmaz mülkten elde edilen gelirle ilgili GESY, %2,65 oranında vergilendirilir ve
Maria'nın Kıbrıs'ta vergi mükellefi olup olmamasına ve Kıbrıs'ta yerleşik olup olmamasına
bakılmaksızın ödenmesi gerekir. Bu tür GESY vergisi, vergiye tabi gelirinin vergi amaçları için
hesaplanması için de vergiden düşülebilir. 180.000 €'yu aşan gelirler için GESY vergisi
alınmadığını unutmayın.

Bilgi amaçlı olarak, kiracı şirket ise, kiracı GESY'yi ve SDC'yi mahsup etmek ve vergi dairesine
teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı bir birey ise, ev sahibi 30 Haziran ve 31 Aralık tarihine kadar
öz değerlendirme ile hem GESY hem de SDC'yi ödemek zorundadır.

ÖZEL SAVUNMA KATKISI (SDC)

Bir mülk kiralanıyorsa ve kira geliri elde ediliyorsa (yer kullanım hakkından elde edilen gelirin
aksine), kişisel gelir vergisine ek olarak Özel Savunma Katkısı'na (SDC) tabi olacaktır. Özel
Savunma Katkısı oranı şu anda %3'tür. Ancak bu oran üzerinden %25'lik bir kesinti yapılarak %2,25
efektif oran elde edilir.

Mülkün sahibi olarak aşağıdaki durumlarda ödenecek Özel Savunma Katkıları olmayacaktır:

1) Kıbrıs'ta mukim vergi mükellefi veya ikametgahlı  değilseniz; veya
2) Kıbrıs'ta ikamet etmeyen mukim vergi mükellefi iseniz

Kıbrıs'ta mukim vergi mükellefi ve ikametgahlı iseniz, bu gelir üzerinden Özel Savunma Katkıları da
ödenecektir.

GESY/ GENEL SAĞLIK SİSTEMİ (GSS)
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GESY, olası tıbbi tedaviler için Kıbrıs'ta vergi mükellefi olan kişilerin gelirlerinden %2,65 oranında
alınır. Kıbrıs'taki taşınmazlardan elde edilen gelir söz konusu olduğunda, GESY, Kıbrıs vatandaşı
olmayan kişilerden de tahsil edilecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma değer vergileri karmaşık olabilir ve sizin ve özel durumunuz için geçerli olan kuralları
anlamak için zaman ayırmanız gerekir.

Genel olarak konuşursak, Kıbrıs'ta Katma Değer Vergisi (KDV), tüketim üzerinden alınan bir
vergidir. Kıbrıs'ta sağlanan çoğu mal ve hizmet KDV'ye tabidir.

Kıbrıs'ta mal ve/veya hizmet tedarik eden bir kişinin KDV tahsil etmesi ve bunu Kıbrıs vergi
dairesine ödemesi gerekebilir. Tüm vergilerde olduğu gibi, Kıbrıs'taki olası KDV yükümlülükleriniz
konusunda bir vergi danışmanına danışmanızı öneririz.

Halihazırda konuklara oda kiralıyorsanız, kira ücretinize KDV uygulamanız ve bu KDV tutarını Kıbrıs
vergi dairelerine ödemeniz gerekebilir. Airbnb kiralamayı sağlamadığından, kiralama ücretinin yerel
KDV yükümlülüklerini dikkate almak ev sahibinin sorumluluğundadır.

Kıbrıs'ta kısa süreli konaklamaya verirsem misafirlerden KDV almam gerekir mi?

Genel olarak, Kıbrıs'ta iş yaptığı düşünülen kişilerin, KDV kaydı kriterleri karşılandıktan sonra,
hizmetlerinden KDV almaları gerekir.

Şu anda Kıbrıs'ta, on iki aylık sürekli bir dönemde 15.600€ değerinde hizmet sağlıyorsanız veya 30
günlük bir dönemde 15.600€ değerinde hizmet sunmayı planlıyorsanız, KDV kaydı yaptırmanız
gerekmektedir. Bu nedenle, kısa süreli konaklama sağladığınızda ve bu eşiklerden herhangi birini
aştığınızda, KDV kaydı yaptırmalısınız.

Kıbrıs'ta ikamet etmeyen bir bireyseniz, ancak konaklama yeriniz Kıbrıs'ta bulunuyorsa,
malzemeleriniz yukarıdaki eşiği aşarsa KDV için de kayıt yaptırmalısınız.

KDV'ye kaydolmanız ve KDV'yi tahsil etmeniz gerekip gerekmediğini belirleme konusunda yardıma
ihtiyacınız varsa, bir vergi danışmanına danışmanızı öneririz.

KDV kaydı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Kıbrıs vergi makamlarının web sitesine bakın.

KDV benim için geçerli. Misafirlerimden ne kadar vergi tahsil etmem gerektiğini nasıl belirlerim?

KDV oranları ülkeye göre farklılık gösterir ve dönemsel olarak değişir. KDV ödemeniz gereken ülke
için en güncel KDV oranlarını öğrenmek için yerel vergi dairesini düzenli olarak kontrol etmenizi
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öneririz.

Örneğin, bu belgenin düzenlendiği tarihte, Kıbrıs'ta tatil konaklama hizmetlerine uygulanan KDV
oranı %9'dur.

Ancak, şu anda Kıbrıs'ta yürürlükte olan başka KDV oranları da vardır, bu nedenle hizmetleriniz için
geçerli olan KDV oranını yerel bir vergi danışmanıyla teyit etmenizi öneririz.

KDV benim için geçerli. Misafirlerden KDV nasıl tahsil edilir?

Misafirlerinize edeceğiniz hizmetlerden KDV almanız gerektiğini düşünüyorsanız, bu KDV'yi
misafirlerinizden tahsil etmeniz ve bu KDV'yi dönemsel KDV beyannamesi ile bildirmeniz ve
göndermeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Kıbrıs'ta, KDV beyannamesi tipik olarak üç aylık esası
kapsar ve vergilendirme dönemini takip eden ikinci ayın 10'uncu gününe kadar ibraz edilmesi
gerekir (yani, 1. Çeyrek KDV beyannamesinin 10 Mayıs'a kadar verilmesi gerekir). KDV
beyannamesinin verilmesi gereken gün içinde KDV ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Kıbrıs'taki KDV kuralları ve düzenlemelerine göre, özel kişilere (B2C) konaklama hizmetlerinizin
fiyatlandırması, bu hizmetlere ödenmesi gereken KDV tutarını içermelidir.

Misafirlerinize makbuz veya fatura kesmek gibi bazı formaliteler gerekebilir. Lütfen bununla ilgili
daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

İadelerin dosyalanmasıyla ilgili daha fazla rehberlik için lütfen Kıbrıs vergi makamlarının web
sitesine bakın.

KDV dahil veya KDV hariç fiyatlandırmayı kullanıp kullanmadığınıza ilişkin başka gereksinimler de
olabilir. Yerel bir vergi danışmanı ile fiyatlandırma ve geçerli fatura gereksinimleri açısından
yükümlülüklerinizi kontrol etmenizi öneririz.
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