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1 GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 
NEDEN DOMİNİK CUMHURİYETİ? 

Dominik Cumhuriyeti, rekabet gücünü artıran çok çeşitli faktörlerin bir sonucu olarak çok 
sayıda yatırım fırsatı sunar ve bu da onu iş için kapsamlı bir hedef haline getirir. 

STRATEJİK COĞRAFİ KONUM. Karayipler'in tam merkezindeki konumu, Dominik 
Cumhuriyeti'ni Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'nın geri kalanı arasında önemli bir 
ticari bağlantı haline getirmiş ve serbest ticaret anlaşmaları yoluyla 1.000 milyondan fazla 
tüketiciye ayrıcalıklı erişim sunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Amerika, DR-
CAFTA ve Avrupa Birliği ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) aracılığıyla. 

SAĞLAM YASAL ÇERÇEVE VE TEŞVİKLER. Dominik Cumhuriyeti, sağlam bir yasal 
çerçeve aracılığıyla Doğrudan Yabancı Yatırımı (DYY) destekleyen bir hükümete sahiptir, bu 
da yatırımcılara yalnızca yasal güvenlik sağlamakla kalmaz,Daha ziyade, yatırımlarından 
daha yüksek getiri sağlayan, insana yakışır işler yaratan, ekonomiyi canlandıran ve ülkenin 
kalkınmasını destekleyen bir dizi teşvik ve vergi muafiyeti sunar. 

GELİŞMİŞ ALTYAPI. Ülke, mal ve hizmetlerin üretimi ve ticarileştirilmesine odaklanmış bir 
toplumun gereksinimlerine göre geliştirilmiş ve ayarlanmış geniş bir fiziksel altyapıya 
sahiptir. Yol ağı, neredeyse ülkenin tüm destinasyonlarını birbirine bağlayan bölgedeki en 
iyilerden biridir. Aynı zamanda modern, kapsamlı ve verimli bir havaalanı ve liman sistemine 
sahiptir. Buna karşılık, gelişmiş ve güvenilir telekomünikasyon altyapısı, temel rekabet 
avantajlarından birini oluşturmaktadır. 

DOĞAL KAYNAKLARIN ZENGİNLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ. Dominik Cumhuriyeti'nde güzel 
kumsalları, bereketli toprakları, sıcak iklimi ve maden yatakları gibi çeşitli çekici doğal 
kaynaklar bir araya gelerek bizi keşfetmek ve yatırım yapmak için ideal bir yer haline 
getiriyor. 

EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ İSTİKRAR. Yasal kesinlik, ekonomik dinamizm ve çekici 
iş ortamı, Dominik Cumhuriyeti'ni bölgedeki Doğrudan Yabancı Yatırımı çekmek için en 
önemli hedef ve Latin Amerika ve Karayipler'deki en canlı ekonomilerden biri yapmaya 
devam ediyor. 

İNSAN YETENEĞİ. Dominik Cumhuriyeti, gelişmeye giden yol olarak rekabetçi insan 
yeteneği, çevresel sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilik ile inşa edilmiş bir geleceğe kararlıdır; 
Bu nedenle, ProDominicana, ülkenizdeki işinizin gelişimi için gerekli tüm işbirliğini, desteği 
ve yardımı size sunmaktan memnuniyet duyar. 

  



Dominik Cumhuriyeti Yatırım Rehberi 

9 

 

RAKAMLARLA DOMİNİK CUMHURİYETİ 

BU TAM NOKTA 1, ŞEKİL VERİLMESİ GEREKEN VE ÇEKİCİ VE KÜÇÜK BİR METİN TASARIMI UYGULAMASI 

GEREKEN MALZEMELER SUNAR. 

1.1.1 Genel veri 

Resmi Adı: Dominik Cumhuriyeti 
Başkent: Santo Domingo 
Resmi Dil: İspanyolca 
Yüzey: 48,422 Km2 
Coğrafi Konum: Dominik Cumhuriyeti, Büyük Antiller takımadalarında bulunur 
ve kuzeyde Atlantik Okyanusu, güneyde Karayip Denizi, doğuda Mona Geçidi 
ve batıda Haiti ile sınırlanmıştır.  
Hava: Tropikal (25,4 derece - 77,7 derece) 
Saat dilimi: GTM -4 
Durum Formu: Demokratik, temsilci ve başkanlık hükümet sistemi 
İdari bölüm: 32 il ve bir Ulusal Bölge  
Madeni para:Dominik Pezosu 

Telefon kodu: (809) (829) (849) 

1.1.2 Temel Makroekonomik Göstergeler 

GÖSTERGE 2019 OCAK - EYLÜL 

2020 * 

GSYİH ABD $ 88.906,1 - 

Büyüme Oranı (GSYİH)% 5.1 -8.1 

Kişi başına düşen GSYİH ABD $ 8.583,1 - 

Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) ABD $ 3.012,8 2.066,4 

Turizm Geliri US $ 7.468,1 1.992,9 

Havale ABD $ 7.087,2 5.849,8 

Mal İhracatı ABD $ (milyon) 11.218,6 7.535,6 

Mal İthalatı ABD $ 20.288,0 12.177,9 

Enflasyon oranı (%) 3.66 5.03 ** 

İşsizlik oranı (%) 5,9 - 

Döviz Kuru (Dolar / Peso) 51.31 58.34 

Toplam nüfus (Bin) 10.358 10.484 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ulusal İstatistik Ofisi 
* Ön veriler ** yıllık enflasyon 
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1.1.3 Bağlantı 

 
 
  

12 Uluslararası 

Havalimanı 

3 Yolcu Limanı 

320 Günlük 

Uçuş 

12 Yükleme 

Bağlantı 

Noktaları 
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1.1.4 Doğrudan yabancı yatırım 

Ana ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya, Meksika ve Brezilya. 

Ana sektörler: Ticaret ve Sanayi, Turizm, Emlak, Madencilik, Elektrik ve Serbest Bölgeler. 

 Karayipler'deki ilk yatırım yeri (2019'da% 47). 

 Orta Amerika'daki ikinci yatırım yeri (2019'da% 21). 

 Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti (CARD) bölgesindeki en iyi ulaşım altyapısı, yolların 
kalitesini, limanların ve havaalanlarının verimliliğini vurguluyor. 

 ECLAC 2020 FDI Raporuna göre Tıbbi Cihazlarda ilk 3 Latin Amerika ülkesi. 

 Orta Amerika'da ikinci dil olarak İngilizce'yi en iyi 2. komut (EF English Proficiency Index 
2020). 

1.1.5 Dış Ticaret 

 Dominik Cumhuriyeti, 167'den fazla ülkeye ihraç ettiği 3.167'den fazla ürün hattına sahiptir. 
Şu anda, farklı ülkelere ihracat yapan 4.397'den fazla şirketi bulunmaktadır. 

 30 milyardan fazla ithalat ve ihracatla açık ekonomi. 

 Başlıca ihracat ürünleri: Altın, sigara, elektrik devre kesiciler, tıbbi aletler, mücevherler, 
demir nikel, pamuklu tişörtler ve tişörtler, ostomi aletleri, kakao çekirdekleri, deri sayalı 
ayakkabılar, plantain ve muzlar, avokado, mango, kırmızı biber ve biber domates, tatlı 
patates, salatalık ve turşu ve kuru hindistancevizi. 

 Ana iş ortakları: Amerika Birleşik Devletleri, Haiti, İsviçre, Porto Riko, Hindistan, Kanada, 
Hollanda, Çin, Birleşik Krallık ve Almanya. 

 Ana tedarikçiler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Meksika, Brezilya, İspanya, Hollanda, 
İtalya, Kolombiya, Japonya ve Almanya. 

 

 
Kaynak: DGA verileriyle ProDominicana tarafından hazırlanmıştır 
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Kaynak: DGA verileriyle ProDominicana tarafından hazırlanmıştır 
 
 

1.1.5.1 İhracat Sıralaması  

Dünya çapında 

1. Puro tedarikçisi olarak 1. sıra (puros )puro). 

 Rom, furfural ve ostomi aleti tedarikçisi olarak 3. sırada.  

Birleşik Devletlere 

2. Puro, tütün (homojenize veya sulandırılmış), ostomiyal kullanımla tanımlanan aletler, taze 
hindistancevizi, tatlı patates, atkısız kurdeleler, paralelleştirilmiş iplikler veya lifler, devre 
kesiciler, ayakkabı üst parçaları tedarikçisi olarak 1. sırada ve parçalar.  

3. Furfural, şeker kamışı (katı halde), polivinil klorür ve atık ve pil atıkları tedarikçisi olarak 2. 
sıra. 

Kanada'ya 

4. "Saf" puro ve bitkisel tekstil elyaf iplik tedarikçisi olarak 1. sıra. 
5. Canlı yılan balığı tedarikçisi olarak 2. sırada. 
6. Devre kesici tedarikçisi olarak 3. sıra. 

 

İsrail'e 

7. Ananas tedarikçisi olarak 1. sıra 

İsviçreye 

8. Puro (puro) için 2. yer. 
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9. Ananas 3. sıra. 

 
Birleşik Krallık'a 

10. Plantain ve muz tedarikçisi olarak 3. sırada. 

 

Hollanda'ya 

11. Sebze, puro ve mango özleri ve meyve suları tedarikçisi olarak 3. sırada. 

 

Çin'e 

12. 2. ostomi aletinin tedarikçisi olarak. 
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1.1.6 ProDominicana 

 

HAKKIMIZDA? 

ProDominicana, Dominik hükümetinin Doğrudan Yabancı Yatırımı çekmekle görevli resmi 
kurumudur.cta (FDI) ve ihraç edilebilir teklifimizin tanıtımı, her iki işlevi de ülkenin rekabet 
gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda yabancı yatırım ve dünya standartlarında mal ve 
hizmet ihracatı için çekici bir hedef olarak konumlandırmak amacıyla gerçekleştirmektir. 

BİZ NE YAPTIK? 

ProDominicana ile ilk temaslarından itibaren, yatırımcılara yatırım süreci boyunca adım adım 
eşlik etme ve ihracatçılara ürünlerinin uluslararası pazarların standartlarına göre 
geliştirilmesi için uygun rehberlik ve etkili araçlar sunuyoruz.  

1.1.7 ProDominicana Hizmetleri 

1.1.7.1 Yatırım 

ProDominicanaYatırım alanı aracılığıyla, ülkeye Yabancı Yatırımı çekmek, kolaylaştırmak 
ve elde tutmaktan sorumludur. Teknik destek hizmetleri, proje yardımı, yerel paydaşların 
belirlenmesi, altyapı olanaklarının proje gereksinimlerine göre belirlenmesi ve kuruluş 
sonrası hizmetler sunmaktadır. 

 

1.1.7.2 İhracat 

ProDominicana çabalarını ihraç edilebilir teklif geliştirme araçları, uluslararası pazarların 
açılması ve işletme yönetimini desteklemek için eylemler yoluyla Dominik Cumhuriyeti'nden 
kaliteli mal ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasına odaklamaktadır. 

 

1.1.7.3 Eğitim 

ProDominicana Diğerlerinin yanı sıra işletme biçimlendirmesi, uluslararası markalaşma, 
ihracat için maliyet yapısı, ihracat için pazarlama, uluslararası ticaret şartları üzerine kurslar 
sunduğu bir eğitim platformuna sahiptir.  

 

1.1.7.4 Doğrudan Yabancı Yatırım Kaydı (DYY) 

Yatırım teşviki çabalarının ayrılmaz bir parçası olan ProDominicana, 16-95 Sayılı Yabancı 
Yatırım Kanunu ve 214-04 Sayılı Uygulama Yönetmeliği tarafından Resmi Yatırım Tescilini 
yürütmekle görevlendirilmiştir. Ülkedeki Doğrudan Yabancı (DYY). 



Dominik Cumhuriyeti Yatırım Rehberi 

15 

 

Bunun amacı, yasa hükümlerine uygun olarak, alınan taleplerin proaktif olarak 
değerlendirilmesi yoluyla DYY'nin kaydedilmesi ve şeffaf hale getirilmesidir. 

 

1.1.7.5 Geçici Yönetim Rejimi 

ProDominicana 84-99 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihracat faaliyetinde bulunan 
şirketler için Aktif İyileştirme Amaçlı Geçici Kabul Kararı çıkarmakla sorumlu kuruluştur. 
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2 DOMİNİK CUMHURİYETİNDE 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMIN 

(DYY) DAVRANIŞI 
 

Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), döviz kazancının, istihdam yaratmanın ve Dominik 
Cumhuriyeti ekonomisinin dinamizasyonunun ana kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 
Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın resmi istatistiklerine göre, son 10 yılda doğrudan 
yabancı yatırım sonucunda 25.372 milyon ABD doları olan döviz girişi, yıllık ortalama 2.537 
milyon ABD doları gelir, sabit ve sabit kalmıştır. sürdürülebilir hız. 

 
Şekil 1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMDAN AKIŞLAR 

DOMİNİK CUMHURİYETİNDE 
Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2010 - Ocak-Eylül 2020 Dönemi 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası; * ön rakam 

 

2019 yılında, DYY bir önceki yıla göre% 18,8 artışla 3.012,8 milyon ABD Dolarına ulaşarak, 
Dominik ekonomisinde üçüncü kez DYY akışında 3.000 milyon ABD Dolarını aşarak, 
Karayipler% 47 ile Orta Amerika'dan% 21 ile ikinci. 

COVID-19 salgınının yarattığı krize rağmen, Ocak - Eylül 2020 döneminde DYY 2.066,4 
milyon ABD dolarına ulaştı ve bu da umut verici bir performans ve yatırımcıların ülkeye olan 
güvenini gösteriyor. 

Aslında, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Latin Amerika ve 
Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC) gibi uluslararası kuruluşlar Latin Amerika'daki 
yabancı yatırımlarda% 55'e varan bir düşüş öngörürken ve Karayipler, Dominik Cumhuriyeti 
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örneğinde, ülkedeki DYY'nin son davranış ve eğilimi göz önüne alındığında, yıl sonunda son 
10 yılın ortalamasına benzer bir miktara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

 

EKONOMİK FAALİYETLE DOĞRUDAN DIŞ YATIRIM 

 

2019'dan Haziran 2020'ye kadar olan dönemde, DYY'nin yaklaşık% 80'i dört sektörde 
yoğunlaştı: turizm, emlak, elektrik, ticaret ve sanayi ve serbest bölgeler; geri kalan% 20'lik 
kısmı ise telekomünikasyon, madencilik, finans sektörü ve ulaştırma kaynaklıdır. 

 
 
 

Tablo 1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM AKIŞLARI 
EKONOMİK FAALİYETE GÖRE 

Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2019 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi  
Ekonomik aktivite 2019 Ocak-

Haziran 
2020 * 

Toplam % 

turizm 884.1 439.4 1323.5 31.40 
Ticaret / Sanayi 252.1 188.5 440.6 10.45 
Telekomünikasyon 337.1 57.6 394.7 9.36 
Elektrik 373.9 112.1 486.0 11.53 
Parasal 100.5 50.0 150.5 3.57 
Serbest ticaret bölgesi 274.8 132.4 407.2 9.66 
Madenci 275.3 -40.7 234.6 5.57 
Emlak 453.1 231.2 684.3 16.23 
Ulaşım 61.9 32 93.9 2.23 

Toplam DYY Akışları 3.012,8 1.202,5 4.215,3 100.0 
Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 

* Revizyona tabi rakamlar 
Not: Negatif değerli sektörler, faaliyet zararları, elden çıkarma ve / veya temettü ödemelerine karşılık gelir. 

 

Turizme yatırım, bu sektörün büyük çekiciliği sayesinde liderliğini İspanya, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Meksika'dan önemli projeler ile sürdürmektedir. Gayrimenkul sektörü, ülkenin 
kentsel ve turistik alanlarının sahip olduğu büyük büyüme ve gelişme nedeniyle ikinci sırada 
(% 16,23) konumlanmıştır. Üçüncüsü, 486,0 milyon ABD doları tutarında elektrik sektörü 
öne çıkıyor ve bu da yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinde dünya trendini takip 
ettiğimizi gösteriyor. 

Aynı zamanda ticaret ve sanayi dinamizmi ile serbest bölgelerin dinamizmi sırasıyla% 10.45 
ve% 9.66 katılımla öne çıkıyor. Her iki sektör de binlerce iş ve teknoloji transferi 
sağlıyor,permitiéndoizin vermek böylece Dominik işgücünün kapasitesini artırıyor.  

Büyük yabancı yatırım sektörleri olan telekomünikasyon ve madencilik sırasıyla% 9,66 ve% 
5,57 artarken, bunu pazara öncülük eden önemli şirketlerle finans ve ulaştırma sektörleri 
izledi. 

 

MENŞE ÜLKESİNE GÖRE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM 
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Dominik Cumhuriyeti, yabancı yatırım sağlayan çekici bir destinasyon olduğunu 

kanıtlamıştır. 2019 dönemi ve 2020'nin ilk yarıyılındaki yatırım akışının sermayesinin 

kökenine bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, İspanya, Fransa ve Kanada, 

hem yeni hem de ülkedeki doğrudan yabancı yatırımlara katılımlarını artıran başlıca ülkeler 

olarak konumlanıyor. halihazırda kurulmuş projelerin yatırımları ve genişletmeleri. 

 
 

Tablo 2. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM AKIŞLARI 
ORİJİN ÜLKESİNE GÖRE 

Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2019 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 

Ülkeler 2019 
Ocak-

Haziran 
2020 * 

Toplam % 

BİZE 948.3 254.2 1202.5 28.53 

Meksika 640.2 374.6 1014.8 24.07 

ispanya 394.3 103.8 498.1 11.82 

Fransa 237.8 67.1 304.9 7.23 

Kanada 258.3 -30.2 228.1 5,41 

Virgin Adaları BR 74.3 43.5 117.8 2.79 

İtalya 56.9 14.1 71.0 1.68 

Hollanda 45.6 13.0 58.6 1.39 

Almanya 31.2 14.8 46.0.0 1.09 

Avustralya 7.6 19 26.6 0.63 

İsviçre 16.9 9.4 26.3 0.62 

Panama 10.8 14.3 25.1 0.60 

Venezuela 11.7 11.2 22.9 0.54 

Brezilya 23.5 -6.8 16.7 0.40 

Kolombiya 3.9 8.3 12.2 0.29 

İngiltere -18.9 11.2 -7.7 -0.18 

Grand Cayman -7.6 -82.7 -90.3 -2.14 

Danimarka 6.8 -141.8 -135 -3.20 

Dinlenme 271.2 505.5 776.7 18.43 

Toplam DYY 
Akışları 

3.012,80 1.202.50 4.215,3 100,00 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 
* Revizyona tabi rakamlar 

Not: Negatif değerli sektörler, faaliyet zararları, elden çıkarma ve / veya temettü 
ödemelerine karşılık gelir. 

 

DYY akışı, Dominik ekonomisine giren döviz toplamında yaklaşık% 10'luk bir katılım 
sağlayarak, ülke ekonomisinin dış sektörünün davranışında oynadığı önemli rolü 
göstermektedir. Bu sırayla, DYY, uzun vadede Dominik Cumhuriyeti'nin yabancı yatırımcılar 
için liderliğini ve çekiciliğini yeniden teyit eden bir kalıcılığa sahiptir. 
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3 DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE 

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE VE 

TEŞVİKLER 
KURUMSAL İLİŞKİLER 

 

 

3.1.1 Dominik Cumhuriyeti'ndeki Ticari Şirketlerin Anayasası 

11 Aralık 2008 tarih ve 479-08 sayılı Ticari Şirketler ve Bireysel Sınırlı Sorumluluk Şirketleri 
Genel Kanunu ve değişiklikleri, Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler ve ticari şirketler için 
yasal düzenleme çerçevesini oluşturmaktadır. Bu Kanun ile ülkedeki şirketler, düzenleyici 
akımlara ve uluslararası normatif standartlara uygun, modern, güncel bir kurumsal rejime 
sahip olmanın kesinliğine sahiptir. 

Hukuk sistemi hükümleri arasında ticari şirketleri ve münferit limited şirketleri düzenler, 
bunların tanınmasını ve sınıflandırılmasını sağlar, idari organlarının kurallarını belirler, 
kurumsal ilişkiler vesilesiyle adli ve cezai yaptırımlar getirir ve düzenler. kurumsal birleşme, 
şirketlerin bölünmesi, kurumsal dönüşüm, sermaye artırımı ve azaltımı süreçleri. 

Dominik Cumhuriyeti'nde ticari bir şirket oluşturmak için aşağıdaki adımlara göre üç (3) 
tescile uymalıyız: 

 

 
Süre, gerekli kayıt prosedürlerine dayanmaktadır; tüm kurumsal araçlara uygulanır. 

 

1. İş ihtiyaçlarınızı karşılayan ticari şirket türünü belirleyin: Limited Şirketi (SRL); 
Sociedad Anónima (SA); Basitleştirilmiş Stok Şirketi (SAS); Kolektif İsimdeki 
Toplumlar; Bireysel Sınırlı Sorumluluk Şirketleri. 

2. Şirketin Ticari Adını Ulusal Sınai Mülkiyet Ofisine (ONAPI) kaydedin. 
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3. Şirket kuruluşu için vergiyi (kayıtlı sermayenin% 1'i) İç Vergiler Genel Müdürlüğü 
(DGII) önünde ödeyin. 

4. Ticaret ve Üretim Odası nezdinde yargı yetkisine karşılık gelen tüm yasal ve kurucu 
belgelerin tescili ile devam edin (il başına bir tane vardır). 

5. İç Vergi Genel Müdürlüğü'nden (DGII) Ulusal Vergi Mükellefi Sicil numarasını (RNC) 
/ Vergi Kimlik Numarasını isteyin. 

Resmi ve usulüne uygun olarak oluşturulmuş yabancı ticari kuruluşlar için, ilgili Ticaret ve 
Üretim Odasına ve Vergi Genel Müdürlüğüne kayıt yaptırmakla birlikte, yasal varlıklarının 
teyidi ile yurt içinde iş yapmak üzere vergi kimlik numarası almak da mümkündür. Dahili, 
menşe ülkenizde tanınan tüm yasal belgeler, usulüne uygun olarak tercüme edilmiştir. 

 

Ticari Unvan 
Kaydı 

Bu sicil, bir şirketi veya ticari kuruluşu tanımlayan adı, mezhebi, atama veya kısaltmayı korur. 
Dominik mevzuatına göre, ticari unvanın tescili, bunun münhasır kullanım hakkı bakımından 
belirleyicidir. Söz konusu tescil, ticari adın benimsenmesi ve kullanılmasında iyi niyet karinesi 
oluşturma etkisine sahip olacaktır. 

Ticari kayıt 

Bu sicil, şirketlere tüzel kişilik verir. Ticaret Sicilinde 479-08 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ve 3-
02 Sayılı Yasanın 5. Maddesi (bundan böyle "Yasa 3-02" olarak anılacaktır) uyarınca, şirket 
formalitelere uymak zorundadır. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki (1) ay içinde, söz 
konusu tescil, Yönetmelikte belirtilen kayıtlı ofise karşılık gelen Ticaret Odası önünde 
yapılmalıdır. 

Ulusal Vergi 
Mükellefleri 
Sicili (RNC) 

Ticaret Sicil sürecini tamamladıktan sonra, şirket, ticari faaliyetlere başlama niyetini İç Vergiler 
Genel Müdürlüğü'ne (DGII) bildirmeli ve Ulusal Vergi Mükellefi Sicil (RNC) numarası için bir 
talep göndermelidir. RNC numarası tüm şirket belgelerine, faturalarına ve başlıklarına 
yazdırılmalıdır. 
İç Vergiler Genel Müdürlüğü (DGII) tarafından yayınlanan 05-2009 Sayılı Genel Standart 
uyarınca, 31 Mart 2009 tarihinden itibaren bir şirketin faaliyete başlama tarihinin mükellef 
tarafından ilan edilen tarih olması gerekmektedir. Bu nedenle, rapor edilen tarihten itibaren 
şirket, Vergi Kanununda belirtilen yükümlülüklere ve görevlere uymalıdır. Ek olarak, beyan 
edilen tarihin, vergi mükellefinin müracaatından sonra altmış (60) günü geçemeyeceğine dikkat 
edilmelidir. 

 

 

3.1.2 Şirket Araç Tipleri 

Dominik yasaları, diğer şeylerin yanı sıra, şirket adı, sermaye ve söz konusu kurumsal 
formlardaki hisselerin devri ile yönetim, denetim, karar alma, dönüşümler ile ilgili konuları 
düzenleyen, ülkede iş yapmak için aşağıdaki kurumsal araçları tanır, kurumsal birleşmeler, 
bölünmeler ve feshler. 

Aşağıda, Dominik Cumhuriyeti'ndeki her bir şirket türünün temel özelliklerini içeren bir tablo 
bulunmaktadır. 
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Limited şirket 
SRL 

Kurumsal borçlardan şahsen 
sorumlu olmayan minimum 2 
ve maksimum 50 ortaktan 
oluşur. Bu ticari organizasyon 
şekli, orta ölçekli işletmeler 
için ve esasen kapalı 
sermaye ile yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

 Sermaye stoku, her biri 100.00 RD $ 'dan az 
olmamak üzere sosyal kotalar adı verilen, kıymetli 
tapularla temsil edilemeyen ve nominal değeri 
ortaklar tarafından tüzükte belirlenen eşit ve 
bölünmez bölümlere ayrılmıştır. 

 İdare, gerçek kişiler olması gereken ve her 
durumda şirket adına hareket etmek için en geniş 
yetkilere sahip olan bir veya daha fazla 
yöneticiden sorumludur.  

 Bir hesap komiseri atanması zorunlu değildir, 
ancak finansal aracı kuruluşlardan kredi 
kullanmanız durumunda finansal tabloların 
denetlenmesi gerekir; veya asgari 100 kamu 
sektörü ücretinin üzerinde brüt yıllık gelire sahip. 

Anonim toplum 
SA 

Şirketin zararları için 
sorumluluğu katkı paylarıyla 
sınırlı olan, iki veya daha 
fazla hissedardan oluşan 
sınırlı sorumlu kuruluş.  
Her şeyden önce kurumsal 
yönetişimleri üzerinde önemli 
düzeyde kontrol gerektiren 
büyük şirketleri organize 
etmek amacıyla 
tasarlanmıştır. Bunlar, 
faaliyetlerini finanse etmek 
veya genişletmek için borsaya 
gidebilir veya gitmeyebilir, bu 
durumda Dominik 
Cumhuriyeti Menkul Kıymetler 
Müfettişliği'nden izin almaları 
gerekir. 

 Sermayesi, esasen pazarlığa açık olan hisselerde 
temsil edilmektedir. Kayıtlı sermaye için asgari 
tutar otuz milyon Dominik pesosudur 
(30.000.000,00 RD $), her biri minimum nominal 
değeri bir Dominik pesosu (RD $ 1.00) olan 
hisselere bölünmüştür ve% 10 abone olunmalı ve 
ödenmelidir. 

 Bu şirketler en az 3 üyeden oluşan bir yönetim 
kurulu tarafından yönetilmektedir. Bu tür şirketlerin 
başkanı olarak bir şirket atanamaz. 

 Denetim ile ilgili olarak, kanun, genel kurul 
tarafından atanan bir veya daha fazla hesap 
komiseri tarafından denetlenmeleri gerektiğini 
belirtir. 

Anonim toplum 
Basitleştirilmiş 

SAS 

Şirketin zararları için 
sorumluluğu katkı paylarıyla 
sınırlı olan, iki veya daha 
fazla hissedardan oluşan 
sınırlı sorumlu kuruluş. Halka 
Açık Şirketten farklı olarak, bu 
şirket, hissedarlara şirketin 
ihtiyaçları ve hedefleri 
doğrultusunda organizasyonel 
kriterleri tüzüğüne dahil etme 
özgürlüğü tanır. 

 Sermayesi paylara bölünmüştür ve gerekli asgari 
hisse sermayesi 3.000.000,00 RD $ ve bu 
sermayenin en az% 10'unun taahhüt edilmesi.  

 Hissedarlar, bir yönetim kurulu veya bir veya daha 
fazla başkan-idareci tarafından idare ve idare 
edilebilen organizasyon yapılarını tüzük ile 
serbestçe belirleyebilirler.  

 Bu tür bir şirket, borçlanma senetlerini özel olarak 
ihraç etmediği sürece, bir hesap komisyoncunun 
denetimini gerektirmez. 

Kolektif İsimdeki 
Toplumlar 

Tüm ortakların tüccar 
niteliğinde olduğu ve 
toplumun yükümlülüklerine 
bağlı, sınırsız ve dayanışmacı 
bir şekilde cevap verdiği 
toplumlardır. Oluşumları için 
en az iki (2) ortak gerekir. 

 Asgari sermaye yok 

 İdare, bir veya daha fazla yönetici atayabilen veya 
ilişkili olmayan tüzükte aksi belirtilmedikçe, yönetici 
olarak kabul edilen tüm ortaklardan sorumludur. 

 Bir hesap komiseri atanmasını gerektirmez. 
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Bireysel Sınırlı 
Sorumluluk 

Şirketi 
EIR.LR. L 

Gerçek kişiye aittir ve söz 
konusu şirketin sahibi olan 
kişinin diğer varlıklarından 
ayrı bağımsız bir mirasa sahip 
kendi tüzel kişiliğine sahiptir. 
Tüzel kişiler bu nitelikte şirket 
kuramaz veya devralamaz. 

 Asgari bir sermayeye sahip değildir, şirket 
sahibinin yapacağı katkıya ilişkin herhangi bir limit 
tutarı belirlenmemiştir, bu nedenle kanun 
formalitelerine göre şirket tarafından serbestçe 
belirlenip artırılabilir.  

 Mal sahibi mümkünse bir yönetici atayabilir veya 
görevlerini üstlenebilir. Yöneticiye, amacı sınırları 
dahilinde herhangi bir durumda şirket adına 
hareket etmek için en geniş yetkilere sahip olacak 
ve kanun gereği mal sahibine karşılık gelen 
yetkilere tabi olacaktır. 

 Bir hesap komiserinin gözetimi gerekli değildir. 

 

3.1.3  Dominik Cumhuriyeti'ndeki Yabancı Şirketler 

Dominik yasalarına göre, Dominik Cumhuriyeti'nde faaliyet ve iş yürüten yabancı şirketler, 
herhangi bir Dominik kuruluşunun tabi olacağı koşullara eşit veya bunlara benzer koşullara 
tabidir. 

Uygulamada, yabancı bir şirket, Ticaret Siciline kaydolmak ve İç Vergiler Genel 
Müdürlüğü'nün (RNC) Ulusal Vergi Mükellefleri Siciline kaydolmak dışında başka bir 
formalite olmaksızın şirketin bir şubesi olarak Dominik Cumhuriyeti'nde iş kurabilir. Ayrıca 
şubenin yapacağı işin türüne bağlı olarak, iş türünün özel kanunun gerektirdiği şartlara, 
denetim ve tescil görevlerine ve bilgilere tabi olacaktır; Bu, serbest bölge şirketleri için 
geçerlidir. 

Ticaret Siciline ve İç Vergiler Genel Müdürlüğü'nün (RNC) Ulusal Vergi Mükellefleri Siciline 
kayıt işlemi, gerekli belgeleri aldıktan sonra üç (3) ila dört (4) hafta arasında sürer.  

3.1.4  Şubeler ve Vergi Konuları 

Dominik topraklarında kurulan herhangi bir şube, ülkedeki diğer tüzel kişilerle, özellikle 
bölgesel ve kamu politikaları olan çalışma, sosyal güvenlik ve vergilerle ilgili olanlar ile aynı 
görev ve yükümlülüklere tabidir. Bu anlamda, şirketin Ulusal Vergi Mükellefi (RNC) olarak bir 
kimlik numarası alabilmesi için İç Vergiler Genel Müdürlüğü'nün Ulusal Vergi Mükellefleri 
Siciline tescil edilmesi gerekecektir; İşletmenin gerekli vergi beyannamelerini vermesini, 
Dominik Cumhuriyeti'ndeki geliri ve faaliyetleriyle ilgili olarak belirlenen vergileri ödemesini, 
çalışanlarının ve tedarikçilerinin gelirleri üzerinden stopaj vergisi olarak hareket etmesini ve 
gereken her şeye uymasını sağlayacaktır. emek gerektirir, 

Vergiyle ilgili konularda, bir Dominik kaynağından gelir elde eden herhangi bir gerçek veya 
tüzel kişi, ikamet ettiği yere bakılmaksızın gelir vergisine tabi olacaktır; ya da Yürütme Gücü 
tarafından ülkede ikametgah kurma yetkisinin verilip verilmediğini. Dominik Cumhuriyeti'nde 
iş yapan şube veya diğer herhangi bir kuruluş, ülkede satılan mal ve hizmetleri 
faturalandırmak için Vergi Makbuz Numarası (NCF) olarak anılan numarayı talep etmeli ve 
bir vergi beyannamesi sunmalıdır. 

Bununla birlikte, Serbest Bölgeler rejimi altındaki şirketlerin gelir vergisinden muaf olduğunu, 
ancak yerel satışlar için işgücü, sermaye kazancı veya ITBIS gibi diğer vergilerden sorumlu 
olabileceğini belirtmeliyiz. 
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3.1.5 Daimi Kuruluşlar 

Bir şubenin yukarıda belirtilen eşit muameleden yararlanabilmesi için, Dominik 
Cumhuriyeti'nde kalıcı bir işyeri sahibi olma şartlarını karşılaması gerekir. Vergi Kanunu'nun 
12. maddesi hükümlerine göre bir işyeri, bir yabancı şirket, şahıs veya şirketin faaliyetlerinin 
tamamını veya bir kısmını yürüttüğü yönetim koltuğu, ofis gibi sabit bir iş yeri olarak 
tanımlanır. faaliyetlerin şubesi, üretimi, denetimi ve çıkarılması, danışmanlık hizmetleri (yılda 
altı ayı aşan) ve faaliyetlerin tamamını veya çoğunu şirket adına gerçekleştiren temsilciler ve 
acenteler. 13 Şubat 2013 tarih ve 50-13 sayılı Yönetmeliğin yayımlanmasını takiben, 
Yabancı kuruluş kavramı, menşe ülkelerinde tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan 
kuruluşlara, konsorsiyum, tröstler, şubeler ve diğerleri dahil olmak üzere genişletildi. Aynı 
şekilde, yerleşik olmayan mükellefler, ancak daimi işyerleri olan kişiler, İç Vergiler Genel 
Müdürlüğü'ne (DGII) kayıt yaptırmak ve kendi ülkelerinde bulunan mükellef sicil numarası 
gibi bilgileri sunmakla yükümlüdür ve Herhangi bir vergi mükellefi için gerekli olanlara ek 
olarak, tüzel kişi veya yerleşik olmayan tüzel kişide sermaye veya menfaatin% 10'undan 
fazlasına sahip olanların verileri. 

Benzer şekilde, ikamet etmeyen daimi müesseseler, kendi vergi yükümlülükleri ile ilgili 
olarak DGII nezdinde kendisini temsil etmesi için Dominik Cumhuriyeti'nde ikamet eden bir 
vergi mükellefi atamak ve bunu DGII'ye bildirmekle yükümlü olacaktır. DGII nezdinde bu 
temsilcinin atanması, Dominik topraklarında mülk veya hak sahibi olduklarında, tercihli vergi 
rejimlerine sahip, düşük vergilendirme veya vergi cenneti olan eyaletlerde veya bölgelerde 
ikamet eden kişi veya kuruluşlar için de gerekli olacaktır. 

Vergi Kanunu'nun 298. maddesi ile işyeri sahibi yabancı şirketler lehine sağlanan eşit 
muamelenin başlıca sonuçları, (i) yerli ve yabancı şirketlere aynı% 27'lik kurumlar vergisi 
oranının uygulanacağı; ve (ii) vergilerin brüt gelir yerine net gelire uygulanacağı. 

3.1.6 Sermaye kazançları 

Sermaye kazançları% 27 vergiye tabidir ve Dominik Cumhuriyeti'nde yerleştirilen veya 
kullanılan bir sermaye varlığının doğrudan veya dolaylı olarak elden çıkarılması, temlik 
edilmesi, devri veya satışı için geçerlidir. Söz konusu kârı belirlemek için, enflasyona göre 
düzeltilmiş elde etme veya üretim maliyeti, ilgili varlığın satış fiyatından veya değerinden 
düşülür. Satıcı veya devreden için oluşturulur ve yıllık vergi beyannamesi yapılırken 
ödenmesi gerekir. 

Ancak, Dominik Vergi Kanunu'nun 11. maddesine göre, işlemdeki alıcı, satıcının ödeme 
yapmaması durumunda bu sermaye kazancı vergisinden müştereken ve müteselsilen 
sorumludur. Bununla birlikte, alıcı, i) alıcının işlemden en az 15 gün önce vergi makamlarına 
bilgi vermesi ve vergi makamlarının açık rızasına sahip olması veya ii) geçmesi durumunda 
bu ortak sorumluluktan muaf olabilir. İşlem tarihinden itibaren üç (3) aydır ve vergi 
makamları alıcıdan ödeme talep etmemişlerdir. 

DGII'nin 07-11 sayılı Genel Yönetmeliği uyarınca, hisse satışı durumunda, alıcı, sermaye 
kazancı vergisi için bir stopaj mükellefi olarak hareket edecek ve toplam için satıcıya ödenen 
değerin% 1'ini elinde tutacaktır. işlemin DGII'ye ödenmesi. Alıcının DGII'de kayıtlı olmayan 
yabancı bir kuruluş olması ve bu nedenle bir RNC'ye sahip olmaması durumunda, alıcı, 
vergi makamlarından buna devam etmek için stopaj yükümlüsü olarak üçüncü bir taraf 
atamasını talep etmelidir. operasyon. 
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3.1.7 Gelir Kaynağına Göre Muhasebe 

Vergi Kanunu'nun 279. maddesine göre, yabancı bir şirketin Dominik Cumhuriyeti'nde iş 
yaptığı sürekli ofislerin yanı sıra şirketlerin şubeleri de kazanılan gelirin kaynağını yansıtan 
ayrı hesaplara sahip olmalıdır. Açıkça. Sonuç olarak, Dominik Cumhuriyeti'nde faaliyet 
gösteren herhangi bir şube, yerel olarak anonim bir yan kuruluş tarafından uygulananla 
benzer şekilde, Dominik vergi makamları tarafından finansmanı üzerinde benzer bir kontrole 
tabi olacaktır. 

 

GENEL MEVZUAT VE YABANCI YATIRIM TEŞVİKLERİ 

 

Dominik Cumhuriyeti'nde şirketler, Dominik mevzuatının çeşitli düzenlemelerinde oluşturulan 
ve ulusal ekonomi için önemli sektörleri geliştirmeyi ve artırmayı amaçlayan bir Yabancı 
Yatırım Yasası ve geniş bir teşvik sisteminden yararlanır. 

Yabancı yatırımlara ilişkin 16-95 sayılı Kanun, yabancı yatırımcılar için ulusal muamele ve 
sermayenin bedelsiz geri dönüşü ilkesini belirler. Teşvikli özel rejimler arasında Serbest 
Bölgeler, Sınır Geliştirme Bölgeleri ve Sınai Kalkınma ve Rekabet Merkezi'nden 
(PROINDUSTRIA) nitelikli endüstrilerimiz var. 

Özel mevzuatla sinema, turizm, yenilenebilir enerji ve tekstil endüstrisi için teşvikler de var. 
Buna ek olarak, diğer düzenlemeler, ikamet edenlerin, emeklilerin yabancı kaynaklardan 
kişisel eşyalarının ithalatı ve ülkeye dönen Dominikliler için kullanılmış motorlu taşıt ithalatı 
için teşvikler getirmektedir. 

Bazı programlarda, bu teşvikler belirli bir süre içindir; diğerlerinde ise belirsiz süreler için 
yenilenebilir. Ardından, yukarıda belirtilen rejimlere ve sektörlere göre Dominik mevzuatının 
olağanüstü faydalarını sunuyoruz. 

 

3.1.8 YABANCI YATIRIM KANUNU VE UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ 

YASA FAYDALARI 

Yabancı Yatırım Kanunu 
16-95 ve 11 Mart 2004 
tarih ve 214-04 sayılı 

Uygulama Yönetmeliği. 
20 Eylül 2001 tarihli 

Yatırım İkamet İzni 950-01 

1. Ulusal yatırımcılara sunulan yasal korumanın aynısını ona garanti eden, Yabancı 
Yatırımcıya yarar sağlayan ulusal muamele. 

2. Temettülerin serbestleştirilmesi ve sermayenin geri dönüşü. 
3. Dominik Hükümeti tarafından ProDominicana aracılığıyla yatırımınızın geçerliliğini 

ve şeffaflığını garanti eden Yabancı Yatırım Kayıt ve Teknoloji Transferi Sertifikası. 
4. Yatırım İkamet İzni Programı, ProDominicana tarafından verilen Doğrudan Yabancı 

Yatırım Tescil Belgesi ve asgari iki yüz bin dolar (200.000 USD) yatırım tutarına 
sahip olmak için ön şart olarak Göç Genel Müdürlüğü ile anlaşma yoluyla. 
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3.1.9 KATI ATIK PROJELERİNİN TANITIMI İÇİN 
TEŞVİKLER 

YASA FAYDALARI 

225-20 Sayılı Katı 
Atıkların Kapsamlı 
Yönetimi ve Birlikte 
İşlenmesi Hakkında 

Kanun 
 

Dominik Cumhuriyeti'nde katı atıkların toplanması, geri kazanılması, 
kullanılması ve geri dönüştürülmesi için yükümlülükler ve teşvikler 
belirler.  

I. Kanun, atık yönetimine yapılan yatırımların ilanından itibaren 5 
yıllık bir süre alacağını belirler: 

 Temettü hariç, gelir vergisinin% 100'ünün beş yıl süreyle temize 
çıkarılması. 

 Beş yıllık bir süre için varlıklarda% 100 vergi muafiyeti.  

 Operasyonları için gerekli makine ve teçhizat için tarifelerden ve 
ITBIS'ten% 100 muafiyet. 

II. 189-11 Sayılı Kanun gereği zorunlu özel katkılardan sağlanan 
fonlarla oluşturulacak Kapsamlı Atık Yönetimi Vakfı olacaktır. 
Bu, katı atıkların entegre yönetimi, transfer istasyonlarının, 
düzenli depolama alanlarının ve düzenli depolama alanlarının 
işletilmesi ve ayrıca açık hava düzenli depolama alanlarının 
kapatılması için fonu işletecek ve yönetecektir. 

III. Yeşil Tahviller, yukarıda belirtilen Tröst, uluslararası kuruluşlar 
veya Menkul Kıymetler Piyasası Kanunu'nda tanınan tüzel 
kişiler tarafından ihraç edilecektir. Bu tahviller, yeni veya mevcut 
yeşil projelerin bir kısmını veya tamamını finanse etmek için 
kullanılabilir ve devredilebilir olabilir. Şunlara yönlendirilecekler: 

 Sera gazlarını% 30'dan fazla azaltan projeler.  

 Sistemleri veya teknolojiyi birleştirerek doğal kaynakların 
tüketimini azaltmak. 

 Atıkların hammaddeye dönüştürülmesi için eylemler ve teknoloji 
geliştirme.  

 Atık yakıtının en az% 30'unu alternatif yakıt olarak kullanan 
projeler. 
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3.1.10 SERBEST BÖLGELERİN TANITIMI İÇİN 
TEŞVİKLER 

YASA FAYDALARI 

15 Ocak 1990 tarihli 
ve 8-90 sayılı 

Serbest Bölgelerin 
Teşviki Hakkında 

Kanun ve 
değişiklikleri ile 29 
Ağustos 1997 tarih 

ve 366-97 sayılı 
Kararname ile 

onaylanan 
uygulama 

yönetmeliği 
 

A. Özel gümrük kontrol rejimi. 
B. Aşağıdaki vergilerde% 100'e varan vergi muafiyeti: 

1. İnşaat vergisinin ödenmesi, kredi sözleşmeleri ve ilgili Serbest 
Bölge işletmecisinin kuruluşuna ait gayrimenkulün tescili ve 
devri. 

2. Ticari şirketlerin kuruluşu veya sermaye artırımı vergisinin 
ödenmesi. 

3. Bu faaliyetleri etkileyebilecek belediye vergilerinin ödenmesi. 
4. Hammaddeleri, ekipmanı ve inşaat malzemelerini etkileyen, 

serbest bölgelerde inşa etmek, mümkün kılmak veya işletmek 
üzere belirlenen tüm ithalat vergileri, harçlar, gümrük vergileri ve 
diğer ilgili masraflar. Pahalı olmayan yemek odaları, sağlık 
hizmetleri, tıbbi bakım, çocuk bakımı, eğlence veya olanaklar ve 
işçi sınıfının refahını destekleyen diğer ekipmanların kurulumu ve 
işletilmesi için gerekli ekipman ve gereçlerle ilgili tüm ithalat 
vergileri. 

5. Hammaddeler, ambalajlar, etiketler, hizmetler vb. Gibi 
endüstriyel işleme veya ihracat hizmetleri haricinde ihracat veya 
yeniden ihracatta mevcut vergiler. üretken sektörlerden talep 
edildi. 

6. Patentler, mülkler veya varlıklar üzerindeki verginin yanı sıra 
Sanayileşmiş Malların Vatanseverlik İletim Vergisi. 

7. Serbest Bölge İşletmecileri veya Şirketleri için tüm ithalatlar için 
konsolosluk ücretleri. 

8. Nakliye ekipmanlarının ithalatına ilişkin vergilerin ödenmesi. 
 

C. Yerel pazara ihracat: 
9. Ön üretimin yüzde yüzünün (% 100) ihracatı, ilgili harç ve 

vergileri ödemek için. 
10. Tekstil zinciri, giyim ve aksesuar, deri, ayakkabı imalatı ve deri 

imalatçılarının bitmiş ürünleri için mal ve hizmetlerde gümrüksüz 
ihracat (% 100). 

Lojistik ve pazarlama hizmetleri ile uğraşan serbest bölge şirketleri 
tarafından ithal edilen ürünler, Ulusal Serbest Bölgeler Konseyi'nin ön 
izni ile ve ilgili ücret ve vergilerin ödenmesinden sonra yerel pazarda 
satılabilir. 

 

3.1.11 ÖZEL SINIR GELİŞTİRME BÖLGESİNİN 
TEŞVİKLERİ 

YASA FAYDALARI 
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1 Şubat 2001 tarihli, 
236-05 sayılı Kanun 
ile değiştirilen, Özel 

Sınır Geliştirme 
Bölgesinin 

oluşturulmasına 
ilişkin 28-01 sayılı 
Kanun. 28-01 sayılı 

Kanunun 
uygulanmasına 

ilişkin Yönetmelikleri 
onaylayan 53905 
sayılı Kararname 

1. Gelir Vergisinden net vergilendirilebilir gelirin% 100'ünün temerrüdü. 
2. İthalat vergileri, vergiler ve diğer ilgili ücretlerden muafiyet. 
3. Liman ve hava limanları ile transit geçiş özgürlüğünün ödenmesinde yüzde 

ellinin (% 50) temize çekilmesi. 
4. Sermaye malları, makine ve teçhizat ithalatı için kambiyo komisyonunun 

ödenmesinden muafiyet. 
Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez ve 
Bahoruco eyaletlerini kapsar. 

Not: Bu Kanun, 20 yıldır yürürlükte olduğu için şu anda Ulusal Kongrede değiştirilmektedir. 
Bununla birlikte, yeni yasa tasarısı, teşviklerin ve faydaların geçerliliğini değiştirmeyi ve uzatmayı 
amaçlamaktadır. 

 

 

 

3.1.12 TEKSTİL ZİNCİRİNİN TEŞVİKLERİ 

YASA FAYDALARI 

Ulusal Öncelikli Tekstil 

Zincirine ait sektörleri 

ilan eden 4 Mayıs 2007 

tarihli 56-07 sayılı 

Kanun. 27 Ağustos 

2007 tarihli 56-07 sayılı 

Kanunun 

uygulanmasına ilişkin 

DGII Genel Yönetmeliği 

1. Gerekli girdilerin, hammaddelerin, makinelerin, ekipmanların ve 
hizmetlerin yerel pazarda ithalatı ve / veya satın alınması için 
Sanayileşmiş Mal ve Hizmetlerin Devri Vergisi (ITBIS) ve diğer 
vergilerin ödenmesinden% 100 muafiyet. 

2. Üretim süreci ile ilgili olarak Gelir Vergisi ödemesinden% 100 
muafiyet. 

 

 

 

3.1.13 SİNEMATOGRAFİK FAALİYETİN 
DESTEKLENMESİNE YÖNELİK 
TEŞVİKLER 

YASA FAYDALARI 
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Dominik 

Cumhuriyeti'nde 29 

Temmuz 2010 tarih ve 

108-10 Sayılı 

Sinematografik 

Faaliyetlerin Teşviki 

Hakkında Kanun ve 

82-13 Sayılı Kanun ile 

yapılan değişiklik. 

108-10 Sayılı Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmeliği 

onaylayan 370-11 

sayılı Kararname 

 

1. Gelir Vergisine karşı yatırılan gerçek değerin% 100'ü oranında 
kesinti (ödenecek verginin% 25'i ile sınırlıdır). 

2. Bağışlar, net vergilendirilebilir gelirin% 5'ine varan kesintilerden 
yararlanabilir. 

3. Dominik sinema filmlerinin yapımcıları, dağıtımcıları ve 
sinematografik sektöre yatırım yapan katılımcılar için gelir ayırırken 
veya sermayeye ayırırken% 100 Gelir Vergisi Muafiyeti. 

4. Sinematografik ve görsel-işitsel eserlerin prodüksiyon öncesi, 
prodüksiyonu ve post prodüksiyonuyla doğrudan ilgili mallar, 
hizmetler ve / veya kiralamalar için ITBIS muafiyeti. 

5. National District ve Santiago'daki sinema salonları, elde edilen gelir 
için Gelir Vergisinden% 50 muafiyet alır. Ülkenin diğer bölgeleri% 
100 muafiyete sahiptir. 

6. Film ve kayıt stüdyolarının inşaatı% 100 Gelir Vergisi muafiyeti alır. 
7. Teknik hizmet sağlayıcıları için Gelir Vergisi ödemesinden 

muafiyet. 
8. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan tüm harcamaların% 25'i oranında 

vergi kredisi. 

 

3.1.14 TURİST GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ 

YASA FAYDALARI 

184-02 Yasası, 266-04 

Yasası ve 195-13 Sayılı 

Turizmin 

Geliştirilmesine İlişkin 

Yasa. 29 Ocak 2002 

tarihli 158-01 sayılı 

Kanunun ikinci 

uygulama 

yönetmeliğini 

onaylayan 74-02 sayılı 

Yönetmelik 

1. Bu mahallelerde kurulu şirketler yüzde yüz (% 100) temize çıkarıldı: 
2. Gelir vergisi. 
3. Arazi satın alma yasaları dahil olmak üzere ulusal ve belediye 

inşaat izni vergileri. 

4. İlk ekipman ve çalıştırma için gerekli olan ekipman, malzeme ve 
mobilya ile söz konusu turistik tesis için ithalat vergileri ve diğer 
uygulanabilir vergiler. 

 

3.1.15 YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 
TEŞVİKLER 

YASA FAYDALARI 
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253-13 Sayılı Kanunla 

değişik 7 Mayıs 2007 

tarihli Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarının ve 

Bunların Özel 

Rejimlerinin 

Geliştirilmesine Yönelik 

Teşvikler Hakkında 57-

07 sayılı Kanun. 57-07 

Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname 202-08 

1. İthalat ve ITBIS'de% 100 muafiyet ve ithal ekipman ve makinelerin 
yanı sıra dönüştürme, iletim ve arabağlantı ekipmanlarının nihai 
satışları üzerindeki tüm vergiler.  

2. Vergi Kanunu'nun 306. maddesi uyarınca dış finansman faizinin 
ödenmesi için verginin% 5'e indirilmesi. 

3. Gelir vergisine tek kredi olarak teçhizat yatırımı maliyetinin% 40'ına 
kadar olan otoprodüktörlere teşvikler. 

4. İşin ve kurulumunun toplam maliyetinin% 75'ine kadar olan bir 
miktar için finansman fonlarına erişim için topluluk projelerine teşvik 
(500kw'a kadar projeler). 
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3.1.16 İHRACAT DESTEKLEME MEVZUATI 

YASA FAYDALARI 

6 Ağustos 1999 tarih 

ve 84-99 sayılı İhracatı 

Yeniden Etkinleştirme 

ve Teşvik Kanunu ve 

uygulama yönetmeliği 

 

1. Aşağıdaki malların Dominik gümrük bölgesine (yurt dışından veya ihracat 
serbest bölgelerinden) girişine ilişkin ithalat vergilerinin ve vergilerin daha 
sonra yeniden ihraç edilmesinin askıya alınması: 

2. Hammaddeler, girdiler, ara mallar. 
3. Etiketler, kaplar ve ambalaj malzemeleri. 
4. İhracat mallarının üretiminde kullanılan diğer cihazlara, makinelere veya 

ekipmanlara tamamlayıcı olarak hizmet ettiklerinde parçalar, parçalar, 
kalıplar, kalıplar, mutfak eşyaları ve diğer cihazlar. 

 

 

3.1.17  SAKİNLER İÇİN KİŞİSEL ETKİLERİN 
İTHALATI 

YASA FAYDALARI 

146-00 sayılı yasa 

ile değiştirilen 26 

Ağustos 1993 

tarihli Dominik 

Cumhuriyeti 

Gümrük Tarifesi 

Hakkında Kanun 

14-93 

Bu Kanunla, Dominik Cumhuriyeti'nde kalıcı olarak ikamet etmeye 
gelen yabancılara kişisel eşya, ev eşyası ve profesyonel teçhizat 
ithalatına tam muafiyet tanınmaktadır. Arka arkaya iki (2) yıl 
yurtdışında yaşayan ve ülkede daimi ikametgahlarını kurmak için geri 
dönen Dominikliler bu Kanundan yararlanabilirler. 

 

 

 

 

3.1.18 KULLANILAN MOTORLU ARAÇLARIN 
İTHALATI 

YASA FAYDALARI 
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Not 2'yi değiştiren 168 

Sayılı Kanun. 18 

Ağustos 1948 tarih ve 

1784 sayılı Kanunla 

eklenen 26 Temmuz 

1947 tarih ve 1488 

sayılı İthalat ve İhracat 

Tarifesinin 888 inci 

Paragrafı (Kullanılmış 

Araçlar) 

Bu Kanun, Tarifenin 2.888 nolu Notunu değiştirerek kullanılmış motorlu 
taşıtların ithalatına kısmi bir muafiyet tanımaktadır. Bu Kanun, Dominik 
vatandaşlarının ülkeye geri dönerek ikametlerini yeniden tesis etmelerine, 
hem oranda sağlanan haklar açısından hem de kullanılan motorlu taşıtın 
ithalatına ilişkin diğer vergiler bakımından kısmi bir vergi muafiyetinden 
yararlanmalarına izin verir. onun mülkü. 

 

3.1.19  YABANCI KAYNAKTAN EMEKLİLER İÇİN 
TEŞVİKLER 

YASA FAYDALARI 

13 Temmuz 2007 

tarihli 171-07 sayılı 

Yabancı 

Kaynaklardan 

Emekliler İçin Teşvik 

Yasası. 1-2013 sayılı 

Karar, daimi ikamet 

edenlerin alt 

kategorilerinin 

ilişkilendirilmesini 

düzenlemektedir. 631-

11 sayılı Göç Yasası 

uygulaması. 253-12 

Sayılı Kanunun 

uygulanmasına ilişkin 

Yönetmelikleri 

belirleyen 50-13 sayılı 

Kararname 

1. Yatırım Oturma İzni Programı. Yabancı yatırımcıların 45 gün 
içinde Kesin İkamet edinmesine izin veren 950-01 sayılı 
Kararname. 

2. Kişisel emlak vergilerinin ödenmesinden muafiyet. 146-00 sayılı 
kanun. 

3. Araç ithalatında kısmi vergi muafiyeti. Kanun 168-67. 
4. Edinilen ilk mülk için gayrimenkul devirlerinde vergi muafiyeti. 
5. İpotek vergilerinden% 50 muafiyet (alacaklılar para ve mali 

kanunla düzenlenmelidir). 
6. Varsa, Gelir Vergisinden% 50 Muafiyet. 
7. Yurt içinde veya yurt dışında elde edilen temettü ve faiz 

ödemelerinde vergilerden muafiyet. 
8. Kiracının, bu verginin ödenmesine tabi ana hissedar olması ve 

ticari veya sınai faaliyetlerde bulunmaması kaydıyla Sermaye 
Kazançlarından% 50 oranında muafiyet. 
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3.1.20 MOBİLYA, GÜVENLİK VE GİYSİ 
GARANTİLERİ 

YASA FAYDALARI 

45-20 Sayılı 

Teminatlı İşlemlere 

İlişkin Kanun, 18 

Şubat 2020 

tarihinde 

yayımlandı 

1. 45-20 Sayılı Teminatlı İşlemler Kanunu, özellikle küçük ve orta 
ölçekli şirketler için krediye erişim aracı olarak teminatlı işlemlerin 
kullanımını teşvik eden yasal düzenlemelerin oluşturulması 
amacıyla 18 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Bu yeni kanun, 
bu garantilerden yararlanmak isteyen yabancı yatırımcılar için 
şeffaflık ve güvenlik sağlayan bir elektronik tescil ve reklam 
sistemi ve rejimi kurmaktadır. Spesifik özellikler arasında: 

2. Teminat menfaatinin sağladığı haklar, yayınlandıkları andan 
itibaren üçüncü şahıslara karşı uygulanacaktır. 

3. Elektronik Teminatlı İşlemler Sistemi, yasalara uygun olarak 
taşınabilir teminatların reklamının yapıldığı uzaktan erişimli bir 
elektronik dosya olarak kurulmuştur. Bu, merkezi bir elektronik 
veri tabanı ile ülke çapında çalışacak benzersiz bir sistemdir. 
Veritabanında bulunan bilgileri garanti altına alacak ve koruyacak 
güvenlik önlemleri vardır. 

4. Bir menkul kıymet menfaatinin kaydı beş yıl süreyle geçerli 
olacak ve taraflar başka bir şartı kabul etmedikçe yenilenebilir. 

 

YÖNETMELİKLER 

3.1.21 Çevresel Rejim 

Çevre lisansları ve izinleri için geçerli yasal rejim, 18 Ağustos 2000 tarihli 64-00 Çevre ve 
Doğal Kaynaklar Genel Kanunu (“64-00 sayılı Kanun”) ve Yönetmeliğin Yönetmeliği de dahil 
olmak üzere geçerli norm ve kararlardan oluşmaktadır. Çevresel Değerlendirme Süreci ve 
Çevresel Değerlendirme Prosedürü. 

Bu anlamda yönetmeliklere göre minimum çevresel etkisi olan tüm projelerin Çevre ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığından çevre izni alması gerekmektedir. İzinlerin, projenin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak farklı kategorileri vardır. Çevre üzerinde en 
olumsuz etkiye sahip projelere A Kategorisi izinleri verilecek, zararların tazmin edileceğini, 
hafifletileceğini ve önleneceğini göstermek için diğer çalışmalarla birlikte bir çevresel etki 
değerlendirmesi gerekecek. Diğer projeler, etkilerinin fark edilebilir veya orta düzeyde 
olduğu ve olumsuz etkileri gerekli hafifletme önlemleri alınarak ortadan kaldırılabilen veya en 
aza indirilebilen B kategorisi izin belgesinde sınıflandırılabilir, çevre yönetimi ve uyum 
programında belirlenen önleme veya tazminat. Bu proje kategorisi bir çevresel etki beyanı 
(ÇBS) gerektirir. C kategorisi ve D kategorisi olarak sınıflandırılan izinler çevresel etkisi en 
az olan ve daha az zaman gerektiren ve yapılacak çalışmalar olan izinlerdir. 

Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca çevre izni olmaksızın faaliyetine başlayan projelere, cari 
asgari ücretin on (10) 'dan az olmamak üzere, çevreye verilen zararın büyüklüğüne uygun 
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bir meblağ ödenmesi ile idari yollarla yaptırım, ve diğer cezai cezalara veya hukuki 
sorumluluğa halel getirmeksizin, mevcut asgari ücretlerin en fazla üç bin (3.000) olması. 64-
00 sayılı Kanunun 169. Maddesi hükümlerine göre kanunla belirlenen cezalara 
bakılmaksızın, çevreye veya doğal kaynaklara zarar veren herkes, neden olduğu zarardan 
kesinlikle sorumlu olacaktır; aynı şekilde, mümkünse masrafları kendisine ait olmak üzere 
maddi olarak tamir etmek ve yasaya göre tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 

3.1.22 Emlak Yönetmeliği 

Dominik yasalarına göre, birkaç tür gayrimenkul sahipliği vardır. En yaygın olanı, 
Anayasa'nın 51. maddesine göre mal sahiplerine mülklerini kullanma, kullanma ve elden 
çıkarma hakkını veren örf ve adet hukukunun mutlak mülkiyeti kavramına benzer şekilde 
mutlak mülkiyettir. 

Dominik yasalarına göre tanınan diğer gayrimenkul sahipliği türleri şunlardır: (1) 1958 tarihli 
5038 Kat Mülkiyeti Yasası kapsamında ortak mülkiyet, burada iki veya daha fazla ortak mülk 
bir konut veya ticari mülkün veya her ikisinin sahipliğini paylaşır. kendi birimlerine tam haklar 
ve ortak alanlarda ortak haklar; ve (2) birden fazla ortak sahibin, bir bütün olarak 
değerlendirilen aynı mülk üzerinde aynı tam mülkiyet hakkını müştereken kullandığı 
bölünme. 

Dominik yasaları, mülk sahibine üçüncü bir şahsın mülkiyetini kullanma ve ondan 
yararlanma yasal hakkı veren intifa hakkı gibi diğer türden hakları tanır; Sahibine üçüncü bir 
şahsın mülkünü kullanma veya orada yaşama hakkı veren "kullanım" veya "oda"; bir mülkün 
başkası tarafından belirli bir kullanım veya yararlanmaya tabi olduğu irtifak hakkı; halka açık 
bir karayoluna erişimi olmayan kapalı bir mülk sahibine bitişikteki bir mülkten geçiş hakkı 
veren geçiş hakkı; ve toprak altı, kıyı şeridi ve nehir kıyıları gibi özel mülkiyete ait olmayan 
kamu arazileri için hükümet tarafından verilen idari imtiyazlar. 

Dominik Cumhuriyeti Anayasası, Dominik hükümeti ve kurumlarının organizasyonu ve 
işleyişi için temel çerçeveyi oluşturur ve Dominikli olmayanlar için eşit koruma hükmü de 
dahil olmak üzere Dominikli olan ve olmayan tüm kişiler için etkileyici bir medeni haklar 
listesi tanır. Dominikanlar: Dominik vatandaşları ve yatırımcılar. Anayasanın 25. Maddesi, 
yabancıların Dominik Cumhuriyeti'nde, siyasi faaliyetlere katılma hakkı dışında Dominik 
Cumhuriyeti'nde aynı hak ve görevlere sahip olduğunu açıkça belirtir. Anayasanın 221. 
Maddesi hükümetin yerli ve yabancı yatırımlar için kanun önünde eşit muameleyi garanti 
edeceğini belirler. 

Bu nedenle, yabancı şahıs veya kuruluşların Dominik Cumhuriyeti'nde gayrimenkul sahibi 
olmaları veya kiralamaları için herhangi bir kısıtlama yoktur. Yabancılar için gayrimenkul 
satın alma veya kiralama süreci Dominikliler ile tamamen aynıdır. Yabancı şahıslar ve tüzel 
kişiler ile Dominikanlar, emlak alımlarını kaydettirmeden önce yerel olarak vergi 
makamlarına kayıt yaptırmalıdır. Bireyler başvurularını doğrudan iç gelir idaresine 
sunmalıdırlar, işletmeler ise vergi numaralarını talep etmeden önce ticaret odasına 
kaydolmalı ve bir ticaret sicil belgesi almalıdır. Bunlar, kolayca karşılanabilen yalnızca resmi 
gerekliliklerdir. 

Ayrıca, Dominik Cumhuriyeti'nde gayrimenkule yatırım yaparken kambiyo kontrolü sorunu 
yaşanmaz. Mevcut yabancı yatırım yasalarına göre, yabancılar Dominik Cumhuriyeti'ndeki 
sermaye ve yatırım kazançlarını özgürce geri gönderebilirler. 
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3.1.23 Fikri mülkiyet 

8 Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu 20-00 (bundan sonra "Kanun 20-
00") ve uygulama yönetmelikleri ile DR-CAFTA'nın uygulanmasına ilişkin 424-06 sayılı 
kanun rejimi oluşturmaktadır. Dominik Cumhuriyeti'nde kayıtlı sınai mülkiyet haklarıyla ilgili 
hususlar için geçerli yasal; Genel olarak ayırt edici işaretler içerirler (diğerleri arasında ticari 
markalar, ticari isimler, ticari sloganlar, sloganlar, logolar, patentler). 

Ayrıca, Ticaretle İlgili Sınai Mülkiyet Hakları Anlaşması, Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin 
Paris Sözleşmesi ve Ticari Marka Hukuku Anlaşması Dominik Cumhuriyeti'nde de geçerlidir. 

Bu hakların tescili ve sürdürülmesinden sorumlu kuruluş Ulusal Sınai Mülkiyet Ofisi'dir 
(ONAPI). 

3.1.23.1 Ticari Marka Sahipleri 

Mevcut sınai mülkiyet yasası, Yasa 20-00'e göre, Dominik Cumhuriyeti'nde ticari markaların 
veya hizmet markalarının münhasır kullanım hakkı, Ulusal Sınai Mülkiyet Ofisi'ne (ONAPI) 
tescil yoluyla edinilir. Sonuç olarak, bu yasal incelemenin konusu olan ONAPI'de kayıtlı ticari 
markalar, sahiplerine kullanımın münhasırlığını vermektedir. Ancak, ticari marka tescil 
tarihinden önce üç (3) yıl kesintisiz olarak sahibi tarafından kullanılmayan bir ticari markanın, 
haklı bir neden olmaksızın, ilgili üçüncü bir kişinin talebi üzerine ONAPI tarafından iptal 
edilebileceği unutulmamalıdır. Bu gibi durumlarda, ispat yükü (ticarette kullanımı göstermek 
için) başvuru sahibine değil, sahibine aittir. 

Ticari marka tescilleri, bir ürün ve hizmet terminolojisi içinde sınıflandırılır. Ülke, 20-00 sayılı 
Kanun hükümleri ve değişiklikleri uyarınca, revizyon ve güncellemeleri ile 15 Haziran 1957 
tarihli Nice Anlaşması ile belirlenen sınıflandırmayı uygulamaktadır. Böylece, etkilenen 
markalar, tescil edildikleri terminoloji dahilindeki ürün ve hizmetleri korur. 

Öte yandan, mevcut yasal mevzuat hükümlerine göre, ayırt edici işaret sahipleri, verildikleri 
tarihten itibaren on (10) yıl süreyle münhasırlık hakkından yararlanmaktadır. Kayıtlar, bir 
önceki dönemin sona erme tarihinden itibaren on (10) yıllık ardışık süreler için yenilenebilir. 
Marka Yasası Antlaşması 13 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girene kadar, yenileme 
talebinde bulunmak için, sahibinin bu tür bir kullanımın beyanı ile birlikte markanın ticari 
kullanımına ilişkin kanıt sunması gerekiyordu. Söz konusu antlaşma ile bu gereksinimler 
ortadan kaldırılmıştır ve artık bu tür amaçlar için basit bir başvuruda bulunarak yenilemeye 
devam etmek mümkündür. 

Benzer şekilde, ayırt edici işaret sahipleri, kayıtlarını inter vivos veya birbirini izleyen 
eylemler yoluyla devredebilir, bunları birlikte kaydedebilir, üçüncü kişilere lisans verebilir, 
alacaklılar lehine teminat olarak yatırabilir ve ambargo veya diğer alan kısıtlamalarına tabi 
olabilir. bu tür amaçlar için gereklilikler. 

20-00 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Dominik Cumhuriyeti'nde 1450 Ticari 
Markaların ve Ticari İsimlerin Korunmasına Dair Kanun vardı. 20-00 sayılı Kanun ile 
yürürlükten kaldırılan bu kanunun düzeni uyarınca, ayırt edici işaret kayıtları ulusal bir 
isimlendirme çerçevesinde sınıflandırılmış ve yirmi (20) yıllık bir geçerliliğe sahipti. Bu 
nedenle, şu anda daha yüksek geçerliliğe sahip ve ulusal bir sınıflandırma altında bazı 
kayıtlar hala doğrulanabilir. 



Dominik Cumhuriyeti Yatırım Rehberi 

35 

 

3.1.23.2 Ticari Ünvan Sahiplerine Verilen Haklar 

Ticari isimlerle ilgili olarak, özel kullanımları Dominik pazarındaki kullanımları sayesinde 
sağlanır, bu nedenle onlara verilen tescil sertifikaları bir hak oluşturmaz, yalnızca beyan 
niteliğindedir. 

Yukarıdakilerin bir sonucu olarak, sahibi tarafından haklı bir neden olmaksızın art arda beş 
(5) yıldan fazla kullanılmayan bir ticari isim, kullanım dışı kalma nedeniyle bir iptal işlemi 
tamamlandıktan sonra ONAPI tarafından terk edilmiş ilan edilebilir. Yukarıda belirtilen ticari 
adla ilgilenen bir üçüncü şahıs, kullanılmamasına dayanarak bu tür bir eylemde bulunabilir. 
Bu erdemde, ticari ismin münhasıran kullanma hakkı, onun Dominik ticaretinde terk edilmesi 
veya kullanılmaması ile sona erer. 

Son olarak, ticari isimler verildikleri tarihten itibaren on (10) yıl geçerlidir ve birbirini izleyen 
eşit süreli dönemler için yenilenebilir. Aynı şekilde, bu amaçlar için kanunla belirlenen 
gerekliliklere uyulmadan önce devredilebilir, ortak mülkiyete kaydedilebilir, üçüncü şahıslar 
lehine verilebilir, alacaklılar lehine teminat olarak kaydedilebilir ve el koyma veya diğer alan 
kısıtlamalarına tabi olabilirler. 

3.1.23.3 Patentler 

Kanunlarımız patentleri “herhangi bir fikir; patentlenebilirlik koşullarını karşılayan, endüstride 
uygulanabilen insan aklının yaratılması ”; Bir buluş, bir ürün veya işleme atıfta bulunabilir. 
Dominik Cumhuriyeti'nde buluşlar, faydalı modeller ve endüstriyel tasarım için patentler 
verilmektedir. Bir buluş, endüstriyel uygulamalara sahip olduğunda "patentlenebilir", yenidir 
ve belirli bir derecede yaratıcılığa sahiptir. 

Özellikle, aşağıdakiler icat olarak kabul edilmez: doğada zaten var olan bir şeyin bilinmesini 
sağlayan keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler; ekonomik veya ticari planlar, 
ilkeler veya yöntemler, bilgi sunumları; bilgisayar yazılımı; insanların veya hayvanların 
tedavisi için terapötik veya cerrahi yöntemler; doğada önceden var olan her türlü canlı 
madde ve madde; doğada var olduğu haliyle buluşun canlı maddeye veya maddeye yönelik 
olması şartıyla; Bilinen buluşların veya bilinen ürünlerin karışımlarının yan yana gelmesi, 
şekillerinde, boyutlarında veya malzemelerinde bir değişiklik (bu tür bir kombinasyon, 
elemanlarının ayrı ayrı işlev görmesine izin vermeyecek şekilde veya nitelikleri dışında), bu 
alandaki bir teknisyen için açık olmayan bir endüstriyel sonuç elde etmek için bunların 
özellikleri veya işlevleri değiştirilir; Orijinal patentte korunandan farklı bir kullanım verilmiş 
olması nedeniyle zaten patentli olan ürünler veya prosedürler. 

3.1.23.4 Telif hakkı 

21 Ağustos 2000 tarihli 65-00 sayılı Kanun (bundan böyle "65-00 sayılı Kanun" olarak 
anılacaktır) ve yönetmelikleri, ruhun tüm yaratımları da dahil olmak üzere edebi ve sanat 
eserlerinin korunmasına uygulanan yasal rejimi oluşturmaktadır. Söz konusu mevzuata göre 
telif hakkı, eserin kendisinin yaratılmasıyla ortaya çıkar ve tescili zorunlu değildir. Ulusal Telif 
Hakkı Bürosu (bundan sonra "ONDA" olarak anılacaktır) nezdinde yapılan herhangi bir kayıt, 
aksi ispatlanmadıkça, burada yer alan hakkın doğru olduğu varsayımını oluşturur. 

65-00 sayılı Kanunun 8. Maddesi hükümleri uyarınca, aşağıdakiler korumadan 
yararlanacaktır: 1) yazarı ya da ortak yazarlardan en az biri Dominik olan ya da Dominik 
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Cumhuriyeti'nde ikamet eden eserler; 2) Dominik Cumhuriyeti'nde ilk kez veya ilk 
yayınlanmasından itibaren otuz gün içinde yayınlanan eserler; 3) Dominik Cumhuriyeti'nin 
üye olduğu veya gelecekte bağlı kalacağı herhangi bir uluslararası antlaşmanın üye 
ülkelerinde ikamet eden vatandaşlar veya kişiler tarafından eserler; (4) söz konusu anlaşma 
veya antlaşmaların herhangi bir üye ülkesinde veya ilk yayımlandıkları tarihten itibaren otuz 
gün içinde ilk kez yayınlanan eserler; ve 5) sanatsal performanslar, fonografik yapımlar ve 
yayınlar, telif hakkı ile ilgili haklara karşılık gelen bu Kanunun başlığında belirtilen şartlarda. 
Geçerli bir uluslararası sözleşmenin yokluğunda, yabancı eserler, performanslar, ses 
prodüksiyonları ve yayınlar, ilgili menşe ülkede Dominikli yazarlara, sanatçılara, yapımcılara 
veya yayıncılara etkili bir karşılıklılığın garanti edilmesi koşuluyla, bu Kanunda belirlenen 
korumadan yararlanır. , uygun. 

Yine 424-06 sayılı Kanunla değiştirilen 65-00 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, bir 
eser, icra, icra veya fonogram üzerindeki ekonomik hakların devri ücretsiz veya zahmetli, 
münhasır veya münhasır olmayabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça veya yasa tarafından açıkça 
belirtilmedikçe, atamanın münhasır olmadığı ve maddi menfaat sağladığı varsayılır. Aynı 
metin, yazarın atamayı basit, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım lisansının 
yerine koymasını sağlar. 

Telif hakkı veya ilgili hakkın sahibi, mirasçıları veya konvansiyonel temsile sahip olan kişi, 
65-00 Sayılı Kanunda belirtilenlerin hangi yollarla - medeni, baskıcı veya idari - karar verme 
hakkına sahiptir. kendisi tarafından tanınan hakların kullanımını başlatmak ve devam 
ettirmek. 

3.1.23.5 Veri koruması 

Dominik Anayasası, kapsamı şeref, itibar, kendi kişisel imajı ve kişi ve kayıtlı varlıkları 
hakkındaki bilgilere ve mevcut verilere erişimi içeren mahremiyet ve kişisel onur hakkını, 
insanların temel bir hakkı olarak tesis eder. resmi veya özel kayıtlarda bulunmanın yanı sıra 
söz konusu verilerin varış yeri ve kullanımı hakkında kanunla belirlenen sınırlar dahilinde 
bilgi sahibi olmak. No Kanundur. Söz konusu temel hakkın kullanımını düzenleyen 172-13. 
Bu anlamda kanun, kamu sicillerinde, veri merkezlerinde veya kişisel verilerin işlenmesine 
yönelik diğer teknik araçlarda kayıtlı tüm kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal çerçeveyi, 
kamuya açık veya özel raporlar sunmak amacıyla, ve bireylerin haklarının ihlal edilmemesini 
garanti eder, bilgilerine erişimi kolaylaştırır ve ayrıca kredi bilgi şirketlerinin (“SIC”) 
kuruluşunu, yapısını, faaliyetlerini, işleyişini ve feshini düzenler. Ayrıca, bu yasa kredi 
referans hizmetleri sağlar; Mahremiyete ve sahiplerin haklarına saygıyı sağlamak için, söz 
konusu bilgilerin doğruluğunu, doğruluğunu, etkin güncellemesini, gizliliğini ve uygun 
kullanımını teşvik etmek. Bu kanunun genel ilkesi, kişisel verilerin işlenmesi ve 
aktarılmasının, veri sahibinin yazılı olarak veya başka yollarla özgür ve açık rızasını 
vermediği durumlarda yasa dışı kabul edildiğini belirler. Diğer beyanlarla birlikte sağlanan bu 
tür bir onay, açık ve belirgin bir şekilde görünmelidir, 

3.1.24 Kamu Özel Sektör Ortaklıkları 

47-20 sayılı Kanun, kamu-özel sektör ittifaklarını, kamu ve özel sektör temsilcilerinin, 
rekabete dayalı bir sürecin sonucu olarak, sosyal çıkarları olan mal veya hizmetlerin 
sağlanması, yönetimi veya işletilmesi için gönüllü olarak uzun vadeli bir sözleşme 
imzaladıkları mekanizma olarak tanımlar Özel acentelerin tamamen veya kısmen yatırım 
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yaptığı, kamu sektöründen maddi veya manevi katkıların olduğu, risklerin her iki taraf 
arasında dağılımının ve ücretin sözleşme hükümlerine uygun olarak performansla 
ilişkilendirildiği. 

Aynı şekilde, yasa, Devletin özerk ve ademi merkeziyetçi bir tüzel kişiliği, kendi mirası, idari, 
yargı, mali ve teknik özerkliği ile yatırım yapan Kamu Özel Ortaklıkları Genel Müdürlüğü'nü 
(DGAPP) oluşturur; düzenli, verimli ve şeffaf bir şekilde kamu-özel ittifaklarını teşvik etme ve 
düzenleme, hukuka uygunluğu sağlama ve kamu-özel ittifakı modalitesinde projelerin 
risklerini azaltma işlevleri ile, bu projelerde yer alan kamu görevlileri ve özel acenteler. 

Kamu-özel ittifakları, özellikle kamu kaynaklarının sınırlı olduğu bu dönemde, ülkenin karşı 
karşıya olduğu temel zorluklarla yüzleşmeye izin veren özel sektörden kaynakların seferber 
edilmesi için bir fırsattır. Benzer şekilde, PPP planı, sözleşmelerin şeffaf bir şekilde 
imzalanmasına izin vererek, elverişli bir yatırım ortamı ve yasal güvenliği garanti eder, bu da 
ülkedeki ekonomiyi ve altyapının gelişimini hızlandırmak için yerli ve yabancı sermayeyi 
çeker; Böylece Dominik Cumhuriyeti'nde var olan kalite altyapı açığının kapatılmasına 
katkıda bulunur. 

3.1.25 İşçi Rejimi 

Dominik Cumhuriyeti'nin çalışma rejimi, İş Kanunu (29 Mayıs 1992 tarihli 16-92 sayılı 
Kanun), değişiklikleri, 258-93 sayılı Uygulama Yönetmeliği, Çalışma Bakanlığı kararları, 
kararlarda oluşturulmuştur. Ulusal Maaş Komitesi, ülke tarafından onaylanan Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ve tamamlayıcı mevzuat. 

Çalışma Bakanlığı, çalışma konularında Yürütme Gücünün temsilci organı ve işverenler ile 
işçiler arasındaki ilişkilerle ilgili tüm konularda en yüksek idari makamdır. Öte yandan, Ulusal 
Maaş Komitesi, Dominik çalışma hayatında bir araya gelen farklı sektörlerdeki işçiler için 
ulusal asgari ücreti belirlemekten sorumlu organdır. 

Çalışma mevzuatımız, Dominikliler veya yabancılar arasında ayrım yapılmaksızın ulusal 
topraklardaki her işveren ve çalışan için geçerli olan bölgecilik ilkesini içerir. Bu nedenle, 
bölgesel ilkeye göre, Dominik Cumhuriyeti'nde bir hizmet sunan tüm çalışanlar, İş 
Kanunu'nda belirtilen hak ve hakları talep etme hakkına sahiptir. Ek olarak, işçiye korumacı 
bir karakter verir, böylece haklarından feragat edilemez veya geleneksel olarak 
sınırlandırılamaz (aksi yöndeki herhangi bir anlaşma geçersizdir) ve yalnızca çalışanın 
koşullarını destekleyen veya iyileştiren hükümlerle değiştirilebilir. 

İş Kanunu uyarınca, iş sözleşmesinin oluşturulması, bir kişinin ücret yoluyla, bir başkasına 
kişisel hizmet sağlamakla yükümlü olduğu herhangi bir ilişki yoluyla, ikincisinin derhal veya 
yetkilendirilmiş bağımlılığı ve yönlendirmesi altında var olur; yani, yazılı olsun ya da olmasın, 
herhangi bir kişisel istihdam ilişkisinde aksi ispatlanana kadar bir iş sözleşmesinin varlığı 
varsayılır. 

Yabancı şirket veya şubesi, yerel çalışanlarını Çalışma Bakanlığı'na kaydettirmeli ve 
kendisini ve yerel çalışanlarını Sosyal Güvenlik'e kaydettirmelidir. Toplam çalışanların en az 
yüzde sekseninin (% 80) Dominik vatandaşı olması gerektiğini de hesaba katmalısınız. 
Dominikli çalışanlar tarafından kazanılan ücretler, toplam maaş bordrosuna karşılık gelen 
değerin en az yüzde seksenini (% 80) eklemelidir. 
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3.1.25.1 İşçi yolculukları 

Azami saatler ile ilgili olarak, Dominik İş Kanunu genel kuralında günde en fazla sekiz 
çalışma saati ve haftada kırk dört saat belirler. Bununla birlikte, yönetim veya teftiş 
pozisyonlarındaki çalışanlar, günde on saate kadar işlerinde kalabilirler. Normal çalışma 
haftası Pazartesi sabahından Cumartesi öğlene kadar sürer. 

Gündüz Vardiyası, sabah 7: 00-21: 00 arasındaki normal çalışma saatleridir.Gece vardiyası, 
akşam 9: 00'dan akşam 7: 00'a kadar çalışır.Vardiya, üç saatten fazla gece vardiyasını 
içeriyorsa , o zaman gece olarak kabul edilir. 

Çalışma Bakanlığı, belirli işletme ve şirketlerin gereksinimleri ile ülkenin farklı bölgelerinin 
sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, çalışanların temsilcilerine 
danıştıktan sonra, farklı çalışma haftalarını kararlaştırabilir. kuruluşlar daha önce kurulandan 
farklı bir zamanda sona erebilir. 

3.1.25.2 Çalışan Günlük Dinlenme Hakları 

Dört saatlik sürekli çalışmanın ardından, çalışana bir saat ve beş saat sonra bir buçuk saat 
dinlenme süresi tanınmalıdır (mad. 157). Bir çalışan ev yerine işyerinde öğle yemeğine 
ihtiyaç duyuyorsa, öğle yemeğinde sanki işini yapıyormuş gibi ödenmelidir (mad. 151). 

3.1.25.3 Çalışanın Haftalık Dinlenme Hakkı 

Dominik İş Kanunu'nun 163 ve 164. Maddeleri, her çalışanın haftada otuz altı saat kesintisiz 
dinlenme hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu süre, çalışan ve çalışan haftalık istirahatin 
haftanın başka bir döneminde olacağına dair bir anlaşmaya varmadıkça Cumartesi günü 
öğlen başlar (madde 163). Çalışanın hizmet verdiği herhangi bir haftalık dinlenme, bir günlük 
maaş artı söz konusu miktarın yüzde yüzüne eşit bir ödeme ile karşılanmalıdır (yani çift 
maaş), aksi takdirde işveren çalışana izin verecektir. Haftalık dinlenme olarak öngörülen 
süreye eşit olarak telafi etmek için sonraki hafta (madde 164). 

3.1.25.4 Dominik İş Kanunu'nun tatillerle ilgili olarak sağladığı faydalar 

Dominik İş Kanunu'nun 165. maddesine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde ulusal bayram veya 
tatil olarak ilan edilen günler, normal haftalık dinlenme gününü kabul etmediği sürece ücretli 
dinlenme süreleri olarak kabul edilir. 205. Madde, bir çalışanın hizmet verdiği iş dışı günlerin, 
çalışanın olağan günlük maaşı artı bu miktarın yüzde yüz (yani çift maaş) ile telafi edilmesini 
öngörür. 

3.1.25.5 Fazla mesai ücreti 

Haftada 44 saatten fazla ve 68 saate kadar çalışılan saatler, işçinin maaşının yüzde otuz 
beş (% 35) fazlası ile ödenmelidir. Haftada 68 saati aşanlara yüzde yüz (% 100) zam (yani 
çifte maaş) ödenmesi gerekmektedir. 
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3.1.25.6 Tatil Hakkı 

İşveren, her çalışana aşağıdaki ölçeğe göre ücretli izinler sağlamalıdır: (i) bir yıldan az ve 
beş yıldan fazla olmamak üzere sürekli çalıştıktan sonra: on dört gün; (ii) en az beş yıllık 
kesintisiz çalışmadan sonra, bunlar on sekiz güne çıkar. Lütfen gün cinsinden ölçeğin 
normal ücretler olduğuna ve ikinci durumda, çalışmadan on sekiz güne atıfta bulunmadığına 
(bunlar on dört kalır), ödenmesi gereken on sekiz gün olduğuna dikkat edin. Bununla birlikte, 
çalışanla daha uzun bir tatil süresi müzakere edilebilir, ancak asla yasanın önerdiğinden 
daha az olamaz. 

Tatiller, işveren ve çalışan arasındaki bir anlaşmaya göre bölünebilir, ancak her durumda, 
çalışanın bir haftadan az olmayan bir tatil süresinden yararlanması gerekir. Bir çalışanın, 
hakkı olduğu tatili alamadan işine son vermesi halinde, işverenden söz konusu tatil süresine 
karşılık gelen maaş tutarında bir tazminat alacaktır. Tatil süresine tekabül eden maaş, 
başlamadan önceki gün ödenmesi ve o tarihe kadar kazanılan maaşın ödenmesi gerekir. 

3.1.25.7 Noel bonusu 

İşveren, her takvim yılının en geç 20 Aralık tarihine kadar çalışana yıl boyunca kazanılan 
maaşın on ikide birinden oluşan bir Noel ikramiyesi ödemekle yükümlüdür. Ancak, bu miktar, 
taraflar arasında anlaşarak, daha önemli bir meblağ ödemek için değiştirilebilir, ancak hiçbir 
durumda asgari ücretin beş katına eşdeğerden fazla olmamalıdır. 

Noel ikramiyesinin ödenmesi, bir iş sözleşmesinin feshine bakılmaksızın zorunludur. Bir 
çalışanın yıl sonundan önce işine son verilmiş olması durumunda, Noel ikramiyesi, o 
çalışanın şirkette çalıştığı takvim yılı dönemine göre ödenmelidir. 

3.1.25.8 Bonus Avantajları 

Şirket menfaat elde ederse, söz konusu net kârın yüzde onuna eşdeğer bir katılım sağlamalı 
ve bunu belirsiz bir süre için işe alınan tüm çalışanlara bölmelidir. Ancak Serbest Bölgeler 
muaftır. 

3.1.25.9 İstihdam Sözleşmelerinin Askıya Alınması  

Dominik İş Kanunu, sözleşme türüne bakılmaksızın bir iş sözleşmesini askıya alma imkanı 
sağlar. Bir anlaşmanın askıya alınmasının feshi anlamına gelmediği unutulmamalıdır. 
Ancak, askıya alma sırasında çalışan, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kurtulur ve 
işveren, yasalar, toplu sözleşme veya iş sözleşmesinin kendisi tarafından öngörülmedikçe, 
ilgili tazminatı ödemekle yükümlüdür. Dominik İş Kanunu'nun 84. Maddesi, “iş sözleşmesinin 
süresine ulusal tatiller, hafta dinlenme süresi, tatiller ve 51. Maddede yer alan herhangi bir 
iddiaya göre iş sözleşmesinin etkilerinin askıya alınmasını içerir veya taraflarca kabul edildi. 
" 

Bu amaçla, iş sözleşmesinin etkileri askıya alınsa bile, çalışanın işçi hakları askıya 
alınmadığından, işçinin iş haklarının tespitinde, eğer işten uzaklaştırılmışsa, tazminat süresi 
de dahil edilmelidir. Dominik İş Kanunu'nun 51. maddesinde listelenen nedenlerden 
herhangi biri. 
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KARŞILIKLI YATIRIM TANITIM VE KORUMA ANLAŞMALARI (APPRIS) 

3.1.26 Genel bilgi 

Dominik Cumhuriyeti'nde yatırımcılar, Yatırımların Teşvik Edilmesi ve Karşılıklı Korunması 
Anlaşmaları (APPRI'ler) aracılığıyla daha yüksek düzeyde korumadan yararlanır. 

Bu ikili yatırım anlaşmalarının amacı, daha büyük bir yatırım akışını teşvik etmek için mevcut 
yasal çerçeveyi güçlendirmek ve uygun ve istikrarlı bir yatırım ortamını garanti ederek, her 
iki ülkeden yatırımcılar arasında yatırımların geliştirilmesi için uygun muamele ve koşulları 
garanti etmektir. , daha fazla yasal güvenlik ile. 

Bu amaçla, ulusal muamele ilkeleri, en çok kayırılan ülke ve asgari muamele düzeyi 
belirlenir. Ek olarak, kamulaştırma ve tazminat, sermaye transferi ve anlaşmazlıkların 
çözümüne ilişkin hükümler içerirler. 

Bunların önemi vurgulanmış ve yatırım ve yatırımın teşvik edilmesi ve yasal olarak 
korunması için tasarlanan doğrudan yabancı yatırım (DYY) ile ilgili olarak farklı ülkelerle ikili 
yatırım teşviki ve koruma anlaşmalarının gelecekteki müzakereleri için çerçeve anlaşma 
güncellenmiştir. karşılıklılık temelinde ülkenin ekonomik kalkınmasının teşvik edilmesi. 

3.1.27 Dominik Cumhuriyeti tarafından imzalanan Yatırım Sözleşmeleri 

Aşağıdakiler, Dominik Cumhuriyeti tarafından imzalanan bu tür anlaşmalardır: 

Ortaklar Abonelik tarihi Yürürlüğe giriş 

Arjantin* 16 Mart 2001 nd 

Şili 28 Kasım 2000 8 Mayıs 2002 

Kore 30 Haziran 2006 21 Mayıs 2008 

ispanya 16 Mart 2005 7 Ekim 1996 

Finlandiya 27 Kasım 2001 21 Nisan 2007 

Fransa 14 Ocak 1999 30 Ekim 2000 

İtalya 12 Haziran 2006 18 Temmuz 2007 

Fas 23 Mayıs 2002 4 Ocak 2007 

Hollanda 30 Mart 2006 29 Ağustos 2007 

Panama 6 Şubat 2003 18 Eylül 2006 

İsviçre 27 Ocak 2004 12 Mart 2006 
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 Arjantin: Ulusal Kongre'de onay bekliyor. 

 

DIŞ TİCARET 

3.1.28 Genel bilgi 

Dominik Cumhuriyeti, ticarete ve dış yatırıma açık bir ekonomidir. Dış ticaret politikası, 
doğrudan yabancı yatırım (DYY) akışını artırmaya, ihracat sektörünü güçlendirmeye, 
ihracatını teşvik etmeye ve ürünlerinin uluslararası pazarlarda varlığını artırmaya 
odaklanmıştır. Ek olarak, 25 Ocak 2012 tarihli 1-12 sayılı Kanunda oluşturulan Ulusal 
Kalkınma Stratejisi (END) 2030'a dayanmaktadır. 

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın (MIREX) büyükelçilikleri ve konsoloslukları için 
ana eksenlerinden biri ihracat ve yatırımların teşvik edilmesidir. Bu anlamda ProDominicana 
ve MIREX, yurtdışında akredite olan ülkenin diplomatik ve konsolosluk birliklerinin desteğiyle 
ticari tanıtım hizmetini optimize etmek ve yatırımları çekmek amacıyla yakın zamanda "2021 
Ticari Tanıtım Planı" nı oluşturdu. 

Bu plan aracılığıyla, Dominik elçiliklerindeki ve yurtdışındaki konsolosluklardaki ticari 
temsilciler, yüksek katma değerli faaliyetlerde daha yüksek yabancı yatırım düzeylerini 
teşvik etmek, işletmelerin alımını arttırmak ve böylece bilgi kolaylaştırıcıları olarak hizmet 
etmek için yönergelere sahipler. Dominik Cumhuriyeti'nde yatırım projelerini geliştirmek 
isteyen akredite ülkelerdeki yatırımcılar için anahtarlar. İhracat sektörünün yararına, Dominik 
Cumhuriyeti'nde üretilen ihraç edilebilir teklifin ticari tanıtımına ve stratejik 
konumlandırılmasına da katkıda bulunurlar. 

Dominik gümrük rejimi, Şubat 1953 tarihli 3489 sayılı Kanun (Genel Gümrük Kanunu) ve 
değişiklikleri ile Gümrük Genel Müdürlüğü'ne tüzel kişilik veren 19 Haziran 2006 tarihli 226-
06 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. DGA). 

Gümrük idaresi alanında, mal beyannamesi için tek form olarak Tek Gümrük Beyannamesi 
(DUA), elektronik gümrük beyannamesi için Entegre Gümrük Yönetim Sistemi (SIGA) ve 
sürenin kısaltılması gibi basitleştirilmiş süreçler bulunmaktadır. Yetkilendirilmiş Yükümlü 
(AEO) figürünün yanı sıra, bu lojistik zincirinin aktörleri için Gümrük Genel Müdürlüğü'nün 
(DGA) bir belgelendirme mekanizmasıdır. 

Dominik Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasının temel dayanağı olan dış politika, dış 
çevrenin maksimum kullanımını, büyük miktarlarda mal ve hizmet alışverişi ve daha fazla 
doğrudan yabancı yatırım akışını içerir.  

Dominik Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı'nın (MIREX) büyükelçilikleri ve konsoloslukları 
için oluşturduğu ana eksenlerden biri ihracat ve yatırımların teşvik edilmesidir. Bu anlamda 
ProDominicana ve MIREX, yurtdışında akredite olan ülkenin diplomatik ve konsolosluk 
birliklerinin desteğiyle ticari tanıtım hizmetini optimize etmek ve yatırımları çekmek amacıyla 
yakın zamanda "2021 Ticari Tanıtım Planı" nı oluşturdu. 

Bu plan aracılığıyla, Dominik elçiliklerindeki ve yurtdışındaki konsolosluklardaki ticari 
temsilciler, yüksek katma değerli faaliyetlerde daha yüksek yabancı yatırım düzeylerini 
teşvik etmek, işletmelerin alımını arttırmak ve böylece bilgi kolaylaştırıcıları olarak hizmet 
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etmek için yönergelere sahipler. Ülkedeki yatırım projelerini geliştirmek isteyen akredite 
ülkelerdeki yatırımcılar için anahtarlar. İhracat sektörünün yararına, Dominik 
Cumhuriyeti'nde üretilen ihraç edilebilir ürünlerin ticari tanıtımına ve stratejik 
konumlandırılmasına da katkıda bulunurlar. 

ProDominicana ve MIREX arasındaki bu stratejik ittifak, 2 Mayıs 2017'de imzalanan ve 
yurtdışındaki Misyonların ihracatı teşvik etmek ve yatırım çekmek için çalıştığı işbirliği 
çerçevesini oluşturan kurumlar arası bir anlaşma ile de destekleniyor. doğrudan yabancı. 
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın (MIREX) 05-17 sayılı Kararı ile, yurtdışındaki Dominik 
Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Konsolosluklarına bağlı Ticaret Bölümünden sorumlu kişi, 
ihracatı teşvik etmek için ticari konulardan sorumlu olarak belirlenmiştir. ve Dominik 
Cumhuriyeti için yeni yatırımları çekmek. 

3.1.29 İhracat 

Dominik Cumhuriyeti'nin ihracat kültürü, uluslararası ticaretin faydalarını ve önemini 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Girişimcileri ve ihracat potansiyeli olan doğrudan yabancı 

yatırımı çekmek ve karşılığında ülke için değer yaratmak amacıyla Dominik Cumhuriyeti'nin 
özelliklerini teşvik ederek. 

İhracat yapmak isteyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aşağıdaki belgeleri sunmalıdır: a) 
Benzersiz Gümrük Beyannamesi (DUA), b) Ticari Fatura; c) Nakliye belgeleri; d) Bitki sağlığı 
veya hayvanat bahçesi sertifikaları; ve (e) Ticari bir anlaşma kapsamında tercihli oranlara 
tabi mallar için menşe belgesi. 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki ürünler, düzenleyici kurumlardan özel izinler gerektirir: 

ÜRÜN  YAYINLAYAN ORGANİZMA  

Bitkisel veya hayvansal 
kökenli ürünler  

Tarım Bakanlığı, Ulusal İlaç Kontrol Müdürlüğü 

Bitkiler, balıklar, kum ve 
odun 

Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CODOPESCA 

Yiyecek ve içecekler, 
ilaçlar ve kimyasallar 

Halk Sağlığı ve Sosyal Yardım Bakanlığı  

Madencilik ürünleri  Genel Maden Müdürlüğü  

Dal tütün  Tütün Enstitüsü (INTABACO) ve Tarım Bakanlığı  

Tekstil  Ulusal Serbest İhracat Bölgeleri Konseyi (CNZFE)  

Şeker ve pekmez  Ulusal Şeker Enstitüsü (İNAZUCAR) ve Tarım Bakanlığı  

Sanat Eserleri  
 
kültür bakanlığı  
 

Alkoller ve purolar  İç Vergiler Genel Müdürlüğü (DGII) ve Tarım Bakanlığı  

Kahve  Dominik Kahve Konseyi ve Tarım Bakanlığı  
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Metaller  
Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bir Serbest Ticaret Bölgesindeyseniz, 
İhracatta Serbest Bölgeler Konseyi'nden bir izne, bir Gümrük çıkış iznine, 
ProDominicana'dan bir atık ve hurda metal lisansına ihtiyacınız vardır. 

 

3.1.30 Yerinde İyileştirme için Geçici Kabul Rejimi 

Dominik Cumhuriyeti'nde, 6 Ağustos 1999 tarihli 84-99 sayılı Kanun ve Uygulama 
Yönetmelikleri (213-00 sayılı Kararname) ile belirlenen İhracatı Yeniden Etkinleştirme ve 
Teşvik Yasası var. 

Bu yasa ile ihracatçılar, hammaddeler, malzemeler, ara mallar, etiketler, ambalajlar, ambalaj 
malzemeleri, parçalar üzerindeki ithalat vergileri ve vergileri için ödemelerin askıya 
alınmasını içeren yerinde süreçler için geçici bir kabul rejiminden yararlanır. , kalıplar, 
mürekkepler, mutfak eşyaları ve diğer cihazlar, başka bir uygulamaya tam olarak hizmet 
ettiklerinde, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere ihracat için malların işleminde 
kullanılan makine veya teçhizata, daha fazla bir süre içinde işlenip yeniden ihraç edilmelidir. 
Transferden 18 ay sonra. 

Bu mevzuat, ProDominicana ve Gümrük Genel Müdürlüğü'nün (DGA) idaresi, denetimi ve 
uygulaması altındadır. 

3.1.31 VUCE 

470-14 sayılı Kararname ile oluşturulan Dış Ticaret için Tek Pencere (VUCE), süreçleri 
uyumlu hale getirerek ve dahil ederek, malların ithalatı ve ihracatı ile ilgili süreçler için gerekli 
prosedürleri düzene koymak için bir ticareti kolaylaştırma girişimidir. bilgi teknolojileri. 

Bu platform, dış ticaret operasyonlarında yer alan devlet kurumları tarafından verilen tüm 
izinleri birleştirerek tüm ithalatçılar ve ihracatçılar için ticari eşya izinlerinin yönetimine 
yardımcı olur. 

3.1.32 OAS 

Yetkili Ekonomik Operatör (AEO), güvenli ekonomi operatörlerini akredite etmek ve 
onaylamak için denetim süreçlerini, mali tabloları ve kalite standartlarını izleyen bir gümrük 
yönetimi biçimi olarak Dünya Gümrük Örgütü'nün (WCO) düzenleyici çerçevesinden 
kaynaklanmaktadır. ve küresel ticareti sağlamaya ve kolaylaştırmaya izin veren güvenilir. Bu 
sertifika, mal tedarik zincirindeki güvenlik önlemlerine ve iyi uygulamalara uygunluğu 
onaylar. 

Dominik Cumhuriyeti programı, lojistik zincirindeki aktörler için bu sertifikasyonun 
tanıtımından sorumlu olan ve aynı zamanda tatmin edici rapor alınana kadar uygun denetim 
ve incelemeleri yürüten Genel Gümrük Müdürlüğü (DGA) birimiyle birlikte çalışır. sertifika 
verilmeden önce verilir.  

AEO programı, program gerekliliklerine uyduktan sonra, tedarik zincirindeki tüm aktörlerin 
olası sertifikasyonunu içerdiği için dünya çapında öne çıkmaktadır: ihracatçılar, ithalatçılar, 
liman tesisi operatörleri, havaalanı tesislerinin operatörleri, Gümrükler, nakliye operatörleri, 
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ekspres posta, kargo konsolidatörleri, taşıyıcılar, depo yöneticileri, serbest bölgeler, serbest 
bölge parkları ve harici lojistik bu sertifikasyon için uygundur. 

3.1.33 İthalat 

İster gerçek ister tüzel kişi olsun, tüm ithalatçılar ve ihracatçılar, Dominik Cumhuriyeti'nde 
ticari faaliyetler yürütmek için Ulusal Vergi Mükellefi Siciline (RNC) kayıtlı olmalıdır; tüzel 
kişinin ayrıca ticari siciline ve gerçek kişinin kimlik belgesine sahip olması gerekir. 2.000 
ABD Dolarından fazlasını ithal etmek için, ithalatçı bir Benzersiz Gümrük Beyannamesi 
(DUA), ticari bir fatura, bir Gümrük Değer Beyanı (DVA), nakliye belgeleri, menşe belgesi 
(belirli bir tercihli rejime tabi olmak istiyorsa) sunmalıdır. , ithalat lisansı, itirazsız izin veya 
sağlık sertifikası. 

Çeşitli ürünler yasak ve izinlere tabidir: 

Yasaklı ürünler: kitle imha silahları, yabani kuşlar, kullanılmış aletler, böcek ilaçları ve böcek 
öldürücüler, kakao bitkileri, meyveler, tohumlar veya bunların herhangi bir kısmı; yosun 
bitkileri (muz) veya bunların herhangi bir kısmı, kullanılmış giysiler, sağ tarafta kılavuzlu 
araçlar, kurtarılmış araçlar (hasarlı), beş yıldan fazla kullanıma sahip hafif araçlar, 15 yıldan 
fazla kullanıma sahip ağır araçlar. 

İzinlere tabi: cephane ve soğanlar, soğanlar ve tohumlar, meyveler, baharatlar, canlı bitkiler, 
gübreler ve böcek ilaçları, et ürünleri, balıklar ve kabuklu hayvanlar, canlı hayvanlar, 
hayvansal ürünler ve türevleri, insan veya hayvan kullanımı için belirli tıbbi ürünler ve 
kimyasallar, taze sığır ve et, ozon tabakasını incelten gazlar ve maddeler, telekomünikasyon 
ekipmanları, sağlık ve kişisel hijyen ürünleri, tedavi amaçlı doğal menşeli farmasötik ürünler, 
ev hijyeni ürünleri, tarım ürünleri, tohumlar, bitki koruma ve veterinerlik ürünleri. 

Nisan 2012'den bu yana, DUA ve diğer ithalat belgeleri, mal sevkiyatında maliyetleri ve 
süreleri azaltan Entegre Gümrük Yönetim Sistemi (SIGA) platformu aracılığıyla dijital olarak 
sunuldu. SIGA, dijital imza ile ithalat ve ihracat işlemleri için ülkedeki tüm gümrük 
merkezlerinde faaliyet göstermektedir. 

Dominik Cumhuriyeti, 2012 yılından bu yana, belirli gereksinimleri karşılayan ekonomi 
operatörlerinin basitleştirilmiş gümrük süreçleri ve kontrollerinden yararlanabileceği 
Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör (AEO) modalitesini benimsemiştir. Bu program isteğe 
bağlıdır ve ticari lojistik zincirlerine katılan Dominik Cumhuriyeti'nde yerleşik tüm gerçek 
veya tüzel kişilere açıktır. 

İthalat, Sanayileşmiş Mal ve Hizmetlerin Devri Üzerindeki Verginin (ITBIS) ve belirli ürünlerin 
Seçici Tüketim Vergisi'ne (ISC) tabidir. 

ITBIS, ilgili tarifelere ve diğer ithalat yükümlülüklerine ek olarak, ithal edilen tüm ürünlere, 
malların CIF değeri üzerinden uygulanan bir katma değer vergisidir. Bu vergi, oranı% 16 
olan bazı mallar haricinde% 18'dir; 

ISC, belirli lüks ürünlere, alkollü içeceklere ve tütün ürünlerine uygulanır: 

Alkollü ürünler, alkollü içecekler ve biralar için, Seçici Ad-Valorem Vergisinin (indirimler veya 
ikramiyeler hariç, üreticinin liste fiyatına% 30 vergi öncesi eklenmesiyle belirlenir) yüzde onu 
(% 10) Alkol yüzdesine bakılmaksızın belirli RD miktarı 633,85 $.  



Dominik Cumhuriyeti Yatırım Rehberi 

46 

 

Tütün ürünlerine yüzde 20 (% 20) ödeme yapılacaktır. Her 20 birimlik sigara paketi için 
53,62 RD $ ve 10 birim sigaralı biri için 26,81 RD $ dışında, ürünün perakende fiyatı 
üzerinden Seçici Ek Değer Vergisi. 

3.1.33.1 Ücretler 

Dominik Cumhuriyeti'nde uygulanan oranlar, 2000 tarihli 146-00 sayılı Kanun ve 
değişikliklerinde yer almaktadır. Oran, Uyumlaştırılmış Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine 
dayalıdır ve Gümrük İşbirliği Konseyi (CCA) (şu anda Dünya Gümrük Örgütü (WCO) 
tarafından 27'de onaylanan 2017 tarihli 6. değişikliğin uyarlanmasını içerir. Haziran 2014 ve 
İspanyolca'daki tek sürüm olan altıncı baskı. 

Dominik Cumhuriyeti, tüm oranlarını DTÖ'ye bağlamıştır ve yalnızca% 0 ile% 99 arasında 
değişen değer-değer oranları uygulamaktadır. Dominik oranları 12 oran düzeyinden 
oluşur:% 0,% 3,% 8,% 14,% 20,% 25,% 40,% 56,% 85,% 89,% 97 ve% 99. Bunlardan en 
yüksek seviyeler (% 56,% 85,% 89,% 97 ve% 99), yalnızca 23 satır veya toplam satırların 
(sekiz basamak)% 0,3'ünü temsil eden kotalara tabi ürünlere uygulanır. Serbest bölge 
satırları, tüm ücret satırlarının% 50'den biraz fazlasını temsil eder; geri kalanı% 20'ye 
(toplam hatların% 30'u) veya% 3 ile% 14 arası bir orana (toplam hatların% 17'si) tabidir. 
Yaklaşık% 25'e eşit oranlarda, tarımsal ürünlere, etlere ve soğuk etlere karşılık gelen 74 
satır var. 

Serbest bölge rejiminde Dominik ithalatı vergiden muaftır. 2000 tarihli 146-00 sayılı Kanunda 
belirtilen mallar (göçmenlere veya vatandaşlara ait bağışlar, numuneler ve ev eşyaları) 
vergiden muaftır. 

 

TİCARİ AÇILIŞ 

3.1.34 Genel bilgi 

Dominik Cumhuriyeti, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin ticari entegrasyonunu 
destekleyen bir dış politika geliştirmiştir.  

Konumumuz, coğrafi olarak en yakın bölgelerle önemli bir yakınlaşmaya katkıda bulundu, 
mevcut pazarları ve ülkenin ihracat kapasitesini genişleterek, yarım küredeki en büyük 
ticaret bloklarıyla başarılı müzakerelere izin verdi. Orta Amerika ile bir Serbest Ticaret 
Anlaşmamız, Karayip Topluluğu (CARICOM) ile başka bir anlaşmamız ve Panama 
Cumhuriyeti ile bir Kısmi Kapsam Anlaşmamız var. 

Karayip Forumu (CARIFORUM) 

Ülke aynı zamanda Afrika, Karayipler ve Pasifik Devletleri Örgütü'nün bir alt grubu olan ve 
Avrupa Birliği ile ekonomik diyaloğun temeli olan Karayip Forumu'nun (CARIFORUM) bir 
parçasıdır. CARIFORUM'un bir parçası olarak Dominik Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ile 
gelişmekte olan ülkelere ticari avantajlar sunan Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) adlı bir 
serbest ticaret anlaşması imzaladı. 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 
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Dominik Cumhuriyeti, DTÖ'nün kurucu üyesidir ve belirli anlaşmalarda tanımlanmayan tüm 
ticaret politikaları, DTÖ içinde kararlaştırılan kurallara uyar. Örgütün yalnızca uluslararası 
ticaret sektöründe etkisi olmadı, aynı zamanda son yirmi yılda ülkenin düzenleyici yönlerinin 
çoğunun modernize edilmesine de yardımcı oldu. 

Karayip Devletleri Birliği (ACS) 

Karayip Devletleri Birliği (ACS), bölgesel işbirliğini ve entegrasyon sürecini güçlendirmek, 
artan ve sağlamlaştırmak için planlar uygulamak amacıyla 24 Temmuz 1994'te ACS'nin 
Kurucu Anlaşması ile kurulmuştur. üyeleri arasındaki ekonomik ilişkiler, Üye Devletler ve 
üçüncü şahıslar arasındaki etkileşim yoluyla Karayip Denizi'nin potansiyelini geliştirmek ve 
ticaret ve yatırım için genişletilmiş bir alan teşvik etmek. Odak alanları ticaret, ulaşım, 
sürdürülebilir turizm ve doğal afetlerdir. 

Dominik Cumhuriyeti, şu anda 25 Üye Devlet ve 7 Ortak Üye'den oluşan bu derneğin bir 
üyesidir. 

Çifte Vergilendirme Anlaşmaları 

Şu anda Dominik Cumhuriyeti, çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önlemek için iki 
sözleşmeye taraftır: Gelir ve servet vergileri konusunda Kanada (Ocak 1977'den beri 
yürürlüktedir); ve İspanya (Temmuz 2014'ten beri yürürlüktedir) gelir vergisi konusunda. 

3.1.35 Ticaret anlaşmaları 

ProDominicana'da, ihracatı teşvik eden ve doğrudan yabancı yatırımı çeken bir kuruluş 
olarak hizmetler, Dominik Cumhuriyeti tarafından imzalanan tüm ticaret anlaşmalarının 
kullanımı için uzmanlaşmış ve zamanında teknik yardım sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Aşağıda bahsettiğimiz Dominik Cumhuriyeti'nde imzalanan ve yürürlükte olan ticari 
anlaşmalar, Dominik ürün ve hizmetlerinin Avrupa pazarlarının ticari dinamiklerine rekabetçi, 
etkili ve sürdürülebilir bir şekilde katılmaları için stratejik ve ticari bir aracı temsil eder ve 
daha iyi bir konum elde eder. rakiplere karşı bunlar.  
 
 

ANLAŞMALAR ÜYELER 

Dominik Cumhuriyeti, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Orta Amerika 
arasında Serbest Ticaret Anlaşması  

(DR-CAFTA) 

Dominik Cumhuriyeti 
BİZE 

Orta Amerika (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, 
Honduras ve Nikaragua) 

Avrupa Birliği-CARIFORO 
Ekonomik Ortaklık Anlaşması 

(EPA) 

Avrupa Birliği (Almanya, Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Kıbrıs, Hırvatistan, Danimarka, 

Slovakya, Slovenya, İspanya, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, İrlanda, 

İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 
Polonya, Portekiz , İsveç, Birleşik Krallık, Çek 

Cumhuriyeti ve Romanya) 
CARIFORO (Dominik Cumhuriyeti ve Karayip 

Topluluğu -CARICOM-) 
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Serbest Ticaret Anlaşması Dominik 
Cumhuriyeti ve Karayipler 

Topluluğu (CARICOM) 

Dominik Cumhuriyeti 
CARICOM PMD (Barbados, Guyana, Jamaika, 

Surinam, Trinidad ve Tobago) 
CARICOM LDC (Antigua ve Barbuda, Belize, 

Dominika, Gr-eehiçbir şey, Montserrat, Santa Lt. 
Lucía, Sbir Christopher ve Nevis t. Kitts y Nevis ve 

CARICOM Sbirt. Vincent ve Grenadinler). 

Serbest Ticaret Anlaşması Dominik 
Cumhuriyeti ve Orta Amerika 

Dominik Cumhuriyeti 
 

Orta Amerika (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, 
Honduras ve Nikaragua) 

Kısmi Kapsam Anlaşması Dominik 
Cumhuriyeti ve Panama 

Dominik Cumhuriyeti 
Panama 

 

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte, CARIFORO'nun Dominik 
Cumhuriyeti dahil üye ülkeleri, Avrupa Birliği-CARIFORO Anlaşması ile verilen tarife 
tercihlerini İngiliz pazarı ile birleştirmek için bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladılar. 
Ocak 2021 itibariyle, Dominik Cumhuriyeti ve diğer CARIFORO ülkeleri, Birleşik Krallık ile 
yapılan yeni EPA Anlaşmasına tabi olacaktır. 

3.1.36 Genelleştirilmiş Tercihli Sistem (SGP) 

Ülkedeki ihracat şirketleri, GSP tercihleri veren ülkelerin belirli ürünlere indirimli veya 
gümrüksüz oranlar verdiği tek taraflı bir tarife programı olan Genelleştirilmiş Tercihli Sistem 
(GSP) aracılığıyla tanınan tarife tercihlerinden de yararlanır. en az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerden gelen pazarlarına girmek için.  

Serbest bölge rejiminde kurulmuş şirketlerde üretilen sanayi ürünleri, bazı tarım ürünleri ve 
ürünler bu GSP programından yararlanmaktadır. 

Dominik Cumhuriyeti'ne bu tarife tercihlerini tanıyan ülkeler şunlardır: Avustralya, Beyaz 
Rusya, Japonya, Kazakistan, Yeni Zelanda, Rusya ve İsviçre. 
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4 YATIRIM SEKTÖRLERİ 
 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

Dominik Cumhuriyeti, hem geleneksel üretim projeleri hem de alternatif kaynaklara dayalı 
projeler için dostane bir hukuk kuralına dayalı olarak, enerji ile ilgili çeşitli projelerde özel 
yatırım için oldukça uygun bir ortam sunmaktadır.  

Dominik elektrik piyasası, üretim, iletim ve dağıtım-pazarlama şirketlerinden oluşmaktadır. 
Üretim işlerinden yararlanmak isteyen şirketler, alt sektörün mevcut yönetmeliklerinde 
belirlenen tüm şartlara ve çevre mevzuatına uymak zorundadır. İletim sistemi, düzenlenmiş 
iletim ücretleri ile ücretsiz erişim temelinde çalışır. 

Ulusal Birbirine Bağlı Elektrik Sistemi (SENI), elektrik üretme, taşıma ve dağıtımına izin 
veren elektrik üretim birimleri, iletim hatları, elektrik trafo merkezleri ve birbirine bağlı dağıtım 
hatlarının kurulumlarından oluşur. Ulusal Enerji Komisyonu (CNE), Elektrik Müfettişliği (SIE), 
Koordinasyon Kurulu (OC), üretim şirketleri, iletim şirketleri (ETED) ve dağıtım şirketlerinden 
oluşur. 

 

 
Grafik 2. DR'DE YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN KURULU KAPASİTESİ 

2020 Dönemi; MW ve% cinsinden değerler 

 

 

Kaynak: Dominik Eyalet Elektrik Şirketleri Kurumu 

Ulusal topraklarda dağıtılan çeşitli enerji kaynakları vardır ve son yıllarda yenilenebilir veya 
alternatif enerjilerin gelişimi desteklenmiştir, örneğin: 

 Biyokütle ve Katı Atık: Ülke, Akasya Mangium gibi orman kaynakları ve şeker kamışı küspesi, 
pirinç kabuğu, kahve samanı ve hindistan cevizi sakızı gibi tarımsal kalıntıların kullanımı için 
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yaklaşık 475.000 hektarlık yüksek bir potansiyele sahiptir. Afrika hurması, odun, kalıntılar 
veya diğerlerinin yanı sıra ahşap kesimleri. Ek olarak, yüksek organik içerikli (yaklaşık% 50) 
günde yaklaşık 10.000 ton çöp üretilmektedir. 

 Rüzgar Enerjisi: Dominik Cumhuriyeti, ülkenin güneybatı ve kuzeyindeki kıyı bölgeleri en 
büyük potansiyele sahip olan 30.000 MW'lık bir potansiyele sahiptir. Şu anda daha büyük bir 
kullanım marjına sahip olan yenilenebilir kaynaktır (hidro hariç 100 MW'dan fazla), bu nedenle 
özel yatırım için cazip olanaklara sahiptir. 

 Güneş Fotovoltaik Enerjisi: Karayipler'deki coğrafi konumu ve yıl boyunca mükemmel güneş 
radyasyonu seviyeleri sayesinde tüm ulusal coğrafya yaklaşık 50.000 MW'lık tahmini bir 
potansiyele sahiptir. Şu anda elektrik üretimi için kullanımı 70 MW'ın üzerindedir ve kendi 
kendine üretim, Dağıtılmış Üretim Yönetmeliğine dayanan önemli bir geliştirme dalı. 

 Hidroelektrik: Dominik Cumhuriyeti, sömürülmeyi bekleyen yüksek bir hidroelektrik 
potansiyeline sahiptir. 2,095 MW1'den fazlasına sahip olduğu tahmin edilmektedir ve bunun 
sadece 615,93 MW'ı geliştirilmiştir. Güneş enerjisi ile birlikte, şebekeden elektriğe erişimi 
olmayan toplulukların elektrifikasyonu için uygun kaynakları temsil ediyorlar (1.53 MW 
gücünde 37'den fazla proje ve 4.487 ailenin yararlandığı). 

4.1.1 Tavizler 

Sektöre duyduğumuz güven ve yatırımlara elverişli ortam sayesinde, yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretimine önemli miktarda yatırımın ayrıldığı elektrik alt sektöründe 
önemli bir dinamizme sahibiz. Şu anda 48 kesin ve 15 bekleyen olmak üzere 39 geçici 
tavizimiz var. 

Tablo 4. DOMİNİK CUMHURİYETİNDEKİ İTİRAZLAR 
2020 Yılı; Birim cinsinden değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ulusal Enerji Komisyonu, Eylül 2020 

  

Tür Geçici Tavizler 
Kesin 

Tavizler 
Süreçte 
tavizler 

Rüzgar 2 12 

on beş 

Güneş pili 29 12 

Mini-hidrolik 0 3 

Biyokütle 3 3 

Termal 5 18 

Toplam 39 48 on beş 



Dominik Cumhuriyeti Yatırım Rehberi 

51 

 

4.1.2  Elektrik Sektörüne Doğrudan Yabancı Yatırım 

2010 - Haziran 2020 döneminde, elektrik sektöründeki Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) 
2.120,3 ABD Dolarına ulaştı ve bu, Dominik Cumhuriyeti'nin o dönemde çektiği küresel DYY 
miktarının% 8,0'ını temsil etti.  

Grafik 3. ELEKTRİKTE YABANCI YATIRIM AKIŞLARI 
2020 Yılı; Birim cinsinden değerler 

 
Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 

* Revizyona tabi rakamlar 
Not: Negatif değerli sektörler, faaliyet zararları, elden çıkarma ve / veya temettü ödemelerine karşılık gelir. 
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4.1.3  Elektrik Sektörüne Yatırım Yapmak İçin Adımlar 

 

4.1.3.1 Enerji FotovoltaícaFotovoltaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Certificado de Nombre Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía (Cámara 
de Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la Cámara 
de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación por 
capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado Acta RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

Concesión Provisional (Comisión 
Nacional de Energía) 

• Duración: 30 días laborables para trámite. 90 
días calendarios para conocimiento de 
solicitud en CNE. 

• Costo: $7,270 

• Entregable: Resolución Conseción 
Provisional 

No objeción CDEEE 

• No objeción para obtener un contrato de 
compra y venta de energía 

• Esto no tiene una duración exacta ni un 
costo. 

• Entregable: Carta de No Objeción 

Acto Administrativo de 
MIMARENA donde autorice la 
instalación 

• Debe incluir e Eistudio de Impacto Ambiental 
(EIA) presentado ante MIMARENA 

• Entregable: Resolución Autorización de 
Istalación 

Concesión Definitiva (CNE) 

• Duración: 120 días aprox. 

• Costo: $450,000 

• A pesar de que se deposita frente a la CNE, 
debe pasar por otras instituciones (ver 
siguientes) 

• Entregable: Resolución Conceción Definitiva 

Certificación de Uso de Suelo 
(Alcaldía correspondiente) 

• Este servicio no está regulado, por lo que no 
tiene costo ni duración exacta. 

• Entregable: Certificación de Uso de Suelo 

Sellado y revisión de planos 
(ETED) 

• Duración: Inmediata 

• También debe considerarse que los planos 
pueden ir al MITUR si está en zona turística 

• Entregable: Planos revisados y sellados 

Solicitud de exoneración de 
impuestos (Ministerio de 
Hacienda) 

• Duración: 45 días 

• Es necesario para importar los equipos libres 
de impuestos. 

• Enttregable: Carta de Exoneración de 
Impuesto 

Autorización de Puesta en 
Servicio (SIE) 

• Duración: 60 días laborables 

• Costo: $9,000 

• Esto incluirá que el mismo sea autorizado 
para entrar al SENI (con opinión favorable 
del OC) 

• Entregable: Carta Autorización para puesta 
en servicio 
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4.1.3.2 Biyokütle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Certificado de Nombre 
Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía (Cámara 
de Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la Cámara 
de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación por 
capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado Acta RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

Concesión Provisional (Comisión 
Nacional de Energía) 

• Duración: 30 días laborables para trámite. 
90 días calendarios para conocimiento de 
solicitud en CNE. 

• Costo: $7,270 

• Entregable: Resolución Conseción 
Provisional 

No objeción CDEEE 

• No objeción para obtener un contrato de 
compra y venta de energía 

• Esto no tiene una duración exacta ni un 
costo. 

• Entregable: Carta de No Objeción 

Acto Administrativo de 
MIMARENA donde autorice la 
instalación 

• Debe incluir e Eistudio de Impacto Ambiental 
(EIA) presentado ante MIMARENA 

• Entregable: Resolución Autorización de 
Istalación 

Acuerdo de suplemento principal 
de biomasa 

• Duración y Costo Varían, acuerdos pueden 
ser con entidades privadas o públicas 

Concesión Definitiva (CNE) 

• Duración: 120 días aprox. 

• Costo: $450,000 

• A pesar de que se deposita frente a la CNE, 
debe pasar por otras instituciones (ver 
siguientes) 

• Entregable: Resolución Conceción Definitiva 

Certificación de Uso de Suelo 
(Alcaldía correspondiente) 

• Este servicio no está regulado, por lo que no 
tiene costo ni duración exacta. 

• Entregable: Certificación de Uso de Suelo 

Sellado y revisión de planos 
(ETED) 

• Duración: Inmediata 

• También debe considerarse que los planos 
pueden ir al MITUR si está en zona turística 

• Entregable: Planos revisados y sellados 

Solicitud de exoneración de 
impuestos (Ministerio de 
Hacienda) 

• Duración: 45 días 

• Es necesario para importar los equipos 
libres de impuestos. 

• Enttregable: Carta de Exoneración de 
Impuesto 

Autorización de Puesta en 
Servicio (SIE) 

• Duración: 60 días laborables 

• Costo: $9,000 

• Esto incluirá que el mismo sea autorizado 
para entrar al SENI (con opinión favorable 
del OC) 

• Entregable: Carta Autorización para puesta 
en servicio 
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4.1.3.3 Rüzgar gücü 

 

  

Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Certificado de Nombre Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía (Cámara 
de Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la Cámara 
de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación por 
capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado Acta RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

Concesión Provisional (Comisión 
Nacional de Energía) 

• Duración: 30 días laborables para trámite. 90 
días calendarios para conocimiento de 
solicitud en CNE. 

• Costo: $7,270 

• Entregable: Resolución Conseción 
Provisional 

No objeción CDEEE 

• No objeción para obtener un contrato de 
compra y venta de energía 

• Esto no tiene una duración exacta ni un 
costo. 

• Entregable: Carta de No Objeción 

Acto Administrativo de 
MIMARENA donde autorice la 
instalación 

• Debe incluir e Eistudio de Impacto Ambiental 
(EIA) presentado ante MIMARENA 

• Entregable: Resolución Autorización de 
Istalación 

No objeción (IDAC) 

Duración: 10 días 

Costo: $51 

Entregable: Carta de No Objeción 

Concesión Definitiva (CNE) 

• Duración: 120 días aprox. 

• Costo: $450,000 

• A pesar de que se deposita frente a la CNE, 
debe pasar por otras instituciones (ver 
siguientes) 

• Entregable: Resolución Conceción Definitiva 

Certificación de Uso de Suelo 
(Alcaldía correspondiente) 

• Este servicio no está regulado, por lo que no 
tiene costo ni duración exacta. 

• Entregable: Certificación de Uso de Suelo 

Sellado y revisión de planos 
(ETED) 

• Duración: Inmediata 

• También debe considerarse que los planos 
pueden ir al MITUR si está en zona turística 

• Entregable: Planos revisados y sellados 

Solicitud de exoneración de 
impuestos (Ministerio de 
Hacienda) 

• Duración: 45 días 

• Es necesario para importar los equipos libres 
de impuestos. 

• Enttregable: Carta de Exoneración de 
Impuesto 

Autorización de Puesta en 
Servicio (SIE) 

• Duración: 60 días laborables 

• Costo: $9,000 

• Esto incluirá que el mismo sea autorizado 
para entrar al SENI (con opinión favorable 
del OC) 

• Entregable: Carta Autorización para puesta 
en servicio 
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MADENCİLİK SEKTÖRÜ 

Dominik Cumhuriyeti'nin jeolojik profili, Amerika'daki en eski madencilik endüstrisinin 
merkezi olarak kalması için yüzyıllardır belirleyici bir faktör olmuştur.  

Şu anda, ülke Amerika'daki en büyük ikinci altın yatağına sahiptir ve bir dizi maden kaynağı 
üretmektedir: altın, gümüş, boksit, ferronikel, kil, endüstriyel mineraller (kaolin, feldspat, silisli 
kumlar ve diğerleri), larimar, diğer metalik ve metalik olmayan kaynaklar arasında kehribar, 
kaldırım taşları, kireçtaşı kayaları, alçıtaşı, tuz.  

Madenciliğin katma değeri ve Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) için çekiciliği, son yıllarda 
altın, mermer ve ana inşaat agregalarının üretim seviyelerindeki artışa bağlı olarak artmıştır.  

 

4.1.4 Madencilik Sektörüne Doğrudan Yabancı Yatırım 

Madencilik sektörü, Dominik Cumhuriyeti'ndeki ana gelir kaynaklarından birini temsil ediyor. 
Resmi istatistikler, 2010'dan Ocak - Haziran 2020'ye kadar madencilik sektörünün, ülkenin 
aldığı tüm yabancı yatırımların% 15'ini temsil eden 3.933,3 milyon ABD Dolarından fazla 
yatırım aldığını ve bu da onu üçüncü ana yatırım hedefi haline getirdiğini gösteriyor. 
yabancı, ancak bu dönemde ticaret / sanayi ve turizm tarafından aşıldı. 

Grafik 4. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN AKIŞI - MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
DOMİNİK CUMHURİYETİNDE 

Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2010 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 

 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 
* Revizyona tabi rakamlar 

Not: Negatif değerli sektörler, faaliyet zararları, elden çıkarma ve / veya temettü ödemelerine karşılık gelir. 

 

Dominik Cumhuriyeti'nde sömürülen maden yatakları ulusal topraklarda bulunmaktadır. 
Geleneksel olarak madencilik faaliyetleri açık ocak olarak yürütülmüştür, ancak, metalik 

239.9 

1,059.7 

1,169.4 

92.6 

-38.5 

6.1 

485.7 
409.6 

184.8 

275.3 

-40.7 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ene/Junio
2020*
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minerallerin çıkarılması için ülkenin ilk yeraltı madeninde faaliyetler çoktan başlamıştır. 
Benzer şekilde, larimar ve amber için zanaatkar yeraltı madencilik faaliyetleri vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 5. MADENCİLİK İHRACATI  
Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2015 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 

 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 

Önemli maden yataklarına sahip iller arasında şunlar bulunur: Gümüş ve altınla Sánchez 
Ramírez; Boksit, sodyum karbonat ve kireçtaşı içeren pedernales; Barahona, tuz, alçı ve 
larimar ile; Alçıtaşı, mermer, kalsiyum karbonat ve kireçtaşı ile Azua; Samaná, mermer ve 
granit; Kehribar rengi ile Puerto Plata; ve kireçtaşı ve granit ile Dajabón. 

 

4.1.5  Maden Sektörüne Yatırım Yapmak İçin Adımlar 
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Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Certificado de Nombre 
Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía 
(Cámara de Comercio 
correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la 
Cámara de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación 
por capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado Acta RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

Autorización para Instalar 
Planta de Beneficio 

• Duración:  60 días laborables 

• Costo: $2,500 aprox.  

• Entregable: Decreto del Poder 
Ejecutivo 

No objeción uso de suelo 
(Ayuntamiento) 

• Duración: Depende del ayuntamiento 
corresponiente 

• Costo: Varía 

• Entregable: Carta No objeción 

Permiso Ambiental (Ministerio 
de Medioambiente 

• Costo: Varía por categoría 

• Duración: 15 días laborables (mínimo) 

• Entregable: Resolución de Permiso 
Ambiental  

Registro Sanitario (Ministerio 
de Salud Pública) 

• Duración: 30 días laborables 

• Costo: Varía (mínimo $60) 

• Entregable: Certificado de Registro 
Sanitario 

Licencia de Construcción 
(Ministerio de Obras Públicas) 

• Duración: 5 días laborables 

• Costo: $51 

• Entregable: Certificación de Licencia 

Concesión de Exploracion 
(Ministerio de Energía y Minas 

• Costo: $2,500 Aprox. 

• Duración: 30 días laborables 

• Entregable: Resolución concesión de 
exploración 

Concesión de Explotación 
(Ministerio de Energía y Minas) 

• Tiempo 30 días laborables 

• Costo: $3,000 aprox. 

• Entregable: Resolución de Concesión 
de Explotación 
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KATI ATIK SEKTÖRÜ 

2030 Ulusal Kalkınma Stratejisi Hakkında 1-12 Sayılı Kanun, Dördüncü Stratejik Ekseninde 
“sürdürülebilir üretim ve tüketim kültürüne sahip, riskleri yöneten, çevrenin ve doğal 
kaynakların korunmasını eşitlik ve verimlilikle yapan bir toplum önermektedir. iklim 
değişikliğine yeterli uyumu teşvik eder ”. Bu nedenle katı atık yönetimi, Dominik 
Cumhuriyeti'nde doğrudan yabancı yatırım için büyük potansiyele sahip, gelişmesi gereken 
öncelikli bir sektördür. 

225-20 sayılı Katı Atıkların Kapsamlı Yönetimi ve Birlikte İşlenmesi Hakkında Kanunun 
yürürlüğe girmesiyle, atık oluşumunu önlemeyi amaçlamakta ve azaltma, yeniden kullanım, 
geri dönüşüm, kullanım ve geri kazanımı teşvik etmek için kapsamlı yönetimi için yasal rejimi 
kurmaktadır. Bu yeni düzenleme kapsamında, Dominik Cumhuriyeti'nde atık yönetimine 
yatırımı teşvik etmek, bunların kullanımını ve geri kazanımını eklemek, her zaman 
neredeyse belirli bir yatırım getirisini garanti etmek, çünkü bu düzenlemenin teşvikleri şu 
anda son derece caziptir. bu sektöre yatırım yapmak. 

 

4.1.6 Katı Atık Sektörüne Yatırım Yapmak İçin Adımlar 

  

Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $4,755 

• Entregable: Certificado de Nombre Comercial 

Pago Impuesto Constitución (DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía (Cámara de 
Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la Cámara de 
Comercio) 

• Costo mínimo: $2,500 (sujeto a variación por 
capital social) 

• Entregable: Certificado Registro Mercantil 

Registro Nacional de Contribuyente 
(DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado Acta RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

Resolución de MIMARENA donde 
autorice permiso de gestor de 
residuos 

• Debe incluir el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) presentado ante MIMARENA 

• Entregable: Resolución Autorización de Gestor 
de Residuos 

• Duración: 1 mes 

• Costo: A determinarse 

Aprobación Dirección Ejecutiva de 
Fideicomiso 

• Duración: 1 mes 

• Costo: A determinarse 

• Entregable: Resolución de Aprobación para 
utiilizar fondos fideicomiso 

 

Certificación de Uso de Suelo 
(Alcaldía correspondiente) 

• Este servicio no está regulado, por lo que no 
tiene costo ni duración exacta. 

• Entregable: Certificación de Uso de Suelo 

Solicitud de exoneración de 
impuestos (Ministerio de Hacienda) 

• Duración: 45 días 

• Es necesario para importar los equipos libres de 
impuestos. 

• Enttregable: Carta de Exoneración de Impuesto 
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TARIM SEKTÖRÜ 

Dominik Cumhuriyeti, doğası gereği yüksek verimli topraklara ve yılda 365 gün meyve ve 
sebze yetiştirmeye uygun arazilere sahip, büyük tarım potansiyeline sahip bir ülkedir ve onu 
tarımsal üretim için rüya destinasyonu yapan özelliklerdir. Bu sektör yaklaşık 400.000 iş 
yaratıyor. 

Geleneksel olarak, tarım sektörü Dominik ekonomisinin ana sektörlerinden biri olmuştur. 
2019 yılında bu sektör, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ölçülen, 3.645,15 milyon ABD Doları 
değerinde, toplam GSYİH'nın% 4,1'ine denk gelen ulusal üretime katkıda bulunmuştur. 

Hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık söz konusu olduğunda katma değer, yumurta üretimi (% 
20,1), canlı domuz (% 5,3), sığır gibi birçok ürünün dinamizmi ile desteklenen 2019 yılı için% 
3,5'lik bir büyüme göstermiştir. canlı (% 1) ve balık ürünleri (% 4,6).  

Bu faaliyetlerin olumlu davranışı, tarımsal ve agro-endüstriyel üretimi teşvik etmeyi ve teşvik 
etmeyi amaçlayan kamu politikalarının sonucudur. Dominik hükümetinin gıda güvenliğini 
garanti altına almak ve tarım ürünlerinin ihracatını genişletmek için benimsediği politikalar 
arasında şunlar öne çıkıyor: 

 Arazi hazırlama hizmetlerinde destek. 

 Dikim malzemesinin teslimi. 

 Gübre ve zirai ilaçların dağıtımı. 

 Teknik destek. 

 Küçük ve orta ölçekli üreticiler için finansman olanakları. 
 

4.1.7 Tarımsal İhracat 

Grafik 5. DOMİNİK CUMHURİYETİNDE TARIMSAL İHRACAT 
Milyon ABD Doları değerindedir. 2017 - Ekim 2020 Dönemi 

  

Kaynak: Pro tarafından yapılmıştırDdDGA verileri ile ominican 
 

Başlıca tarım ürünleri; şeker kamışı, kahve, kakao, tütün, pirinç, sebzeler, fasulye, et ve 
yumurtadır; ilk dördü ana geleneksel ihraç ürünlerini oluşturmaktadır.  

Grafik 6. DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE TARIMSAL İHRACAT 
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Değerler%. Ocak - Ekim 2020 

 
Kaynak: DGA verileriyle ProDominicana tarafından hazırlanmıştır 

 

Dominik Cumhuriyeti, bölgedeki en büyük tarım ürünleri ihracatçılarından biri olarak 
tanınmaktadır ve bu, 2019 için önemli yerlerde konsolide olmasına izin vermiştir, örneğin:  

 Dünya çapında ilk puro ihracatçısı.  

 Tüm Latin Amerika'da ikinci ve dünya çapında dokuzuncu kakao ihracatçısı.  

 Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ikinci ve dünya çapında sekizinci rom ihracatçısı.  

Geleneksel olmayan ana ihracat ürünlerinde ise organik muz, portakal, avokado, ananas, 
kavun, pul biber ve mango gibi meyveler öne çıkarken, ABD pazarının ve bazı Avrupa 
ülkelerinin ana tedarikçilerinden biri olarak öne çıkıyor. bu çizgiler. 
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4.1.8 Tarım Sektörüne Yatırım Yapmak İçin Adımlar 

 

 

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT SEKTÖRÜ 

Gayrimenkul ve inşaat sektörü son yıllarda önemli bir büyüme göstermiştir, şehir katlanarak 
büyümüştür ve çeşitli ve önemli altyapılar kalkınmanın kahramanlarıdır. Bu büyüme, yayılma 
etkisiyle ilişkilidir(veya taşma) konut ve konut dışı binaların inşaatı, inşaat mühendisliği işleri 
ve özel inşaat destek hizmetlerini içeren sektörle ilgili girdi ve malzeme endüstrisi için 
üretilmiştir.  

Bu faaliyet, orta ve düşük maliyetli gayrimenkul projelerinin, ticari kuruluşların, turizm 
sektöründeki otel birimlerinin arzının genişletilmesinde özel girişimlerin yönlendirdiği, 
Dominik ekonomisinin dinamizminde en etkili olanlardan biri olarak kendini kanıtlamıştır. ve 
elektrik üretim matrisinin çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlar.  

Dominik Cumhuriyeti'ndeki bu sektördeki iş şeması, esas olarak talep ve üretilen ürünlerin 
popülasyonundaki temel ihtiyaçlarla ilgili yönler tarafından tanımlanmaktadır. Gayrimenkul 
ve konut talebi, hem kentsel alanlarda hem de turistik bölgelerde ulusal coğrafyanın çeşitli 
çekirdeği etrafında dönmektedir. 

 

Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo:US$81 

• Entregable: Certificado de Nombre 
Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía 
(Cámara de Comercio 
correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la 
Cámara de Comercio) 

• Costo mínimo: $43 (sujeto a variación 
por capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado Acta RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

No objeción uso de suelo 
(Ayuntamiento) 

• Duración: Depende del ayuntamiento 
corresponiente 

• Costo: Varía 

• Entregable: Carta No objeción 

Permiso Ambiental (Ministerio 
de Medioambiente 

• Costo: Varía por categoría 

• Duración: 15 días laborables (mínimo) 

• Entregable: Resolución de Permiso 
Ambiental  

Licencia de Construcción 
(Ministerio de Obras Públicas) 

• Duración: 5 días laborables 

• Costo: $51 

• Entregable: Certificación de Licencia 

Inscripción en Ministerio de 
Agricultura 
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4.1.9 Gayrimenkul Sektörüne Doğrudan Yabancı Yatırım 

2010'dan Haziran 2020'ye kadar, yabancı yatırım tutarı 3.847,2 milyon ABD dolarıdır. Bu 
sektör, o dönemde alınan toplam yabancı yatırımın% 14,7'si ile dinamizmin ve ekonomik 
büyümenin yaratılmasında başrollerden biri olmuştur. 

Grafik 7. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM AKIŞI 
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DOMİNİK CUMHURİYETİ 

Milyon ABD Doları cinsinden; 2010 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 

 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 
* Revizyona tabi rakamlar 
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4.1.10 Gayrimenkul Sektörüne Yatırım Yapmak İçin Adımlar 

 

 

 

Kaynak: ProDominicana 

Not: Bu yatırım süreci sadece referans içindir; prosedürler ve adımlar, altyapı 
alanında yapılan yatırım türüne bağlı olarak değişikliklere tabidir. 

 

SİNEMATOGRAFİK SEKTÖR 

Ülke, görkemli dağ sıraları ve güçlü nehirlerden verimli vadilere ve kurak geniş alanlara 
kadar her türlü görsel-işitsel prodüksiyona uyum sağlayan çok çeşitli manzaralara sahiptir. 
Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'deki en büyük göle ve tropikal bitki örtüsüyle çevrili birkaç 
lagüne sahiptir. Çöller ve etkileyici şelaleler, yemyeşil tropikal ormanlar ve plajlar, 
uluslararası filmlerin, reklam filmlerinin, pembe dizilerin ve realite şovlarının yapımında 
sürekli olarak kullanılmaktadır. 

Şehirler, her döneme uyum sağlayan farklı mimari tarzları birleştirir. El Padrino II, Havana, 
The Good Shepperd, Miami Vice, The Lost City, La Fiesta del Chivo gibi filmlerde ve diğer 
birçok yapımda kullanılmış tarihi bir kolonyal kasabamız da var. Sunduğumuz vergi 
teşvikleriyle birlikte yemyeşil peyzaj çeşitliliği, Dominik Cumhuriyeti'ni bir sonraki projenizi 
çekmek için mükemmel bir yer haline getiriyor. 

 

Grafik 8. DOMİNİK CUMHURİYETİNDE YAPILAN YABANCI PROJELER 
2010-2020 Dönemi 

Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Certificado de Nombre 
Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía (Cámara 
de Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la 
Cámara de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación 
por capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado Acta RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

No objeción uso de suelo 
(Ayuntamiento) 

• Duración: Depende del ayuntamiento 
corresponiente 

• Costo: Varía 

• Entregable: Carta No objeción 

Aprobación Mensuras Catastrales 
(Jurisdicción Inmobiliaria) 

• Duración: 15 días laborables 

• Costo: Varía 

Resellado de Planos 
(Ayuntamiento) 

• Time: 15 días laborables promedio 

• Costo: $5 

• Entregable: Planos Sellados 

Permiso Ambiental (Ministerio de 
Medioambiente 

• Costo: Varía por categoría 

• Duración: 15 días laborables (mínimo) 

• Entregable: Resolución de Permiso 
Ambiental  

Licencia de Construcción 
(Ministerio de Obras Públicas) 

• Duración: 5 días laborables 

• Costo: $51 

• Entregable: Certificación de Licencia 
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Kaynak: DG-Cine 

 

 

 

 

 

4.1.11 Sektöre Yatırım Yapmak İçin AdımlarCinematrográficoFilm 

Kaynak: ProDominicana 
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Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Registro de Nombre 
Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Certificación pago de 
impuesto 

 

Registro de Compañía (Cámara 
de Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la 
Cámara de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación 
por capital social) 

• Entregable: Registro de Compañia 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado de Registro 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

Permiso de grabación en Áreas 
Protegidas (MIMARENA) 

• Duración: 5 días laborables 

• Costo: $0  

• Entregable: Permiso de Grabación 

Autorización para filmación en 
Vías Públicas (INTRANT) 

• Duración: 5 días laborables 

• Costo: $256 

• Entregable: Autorización Uso de Vía 

Permisos para cierre parcial de 
vía pública (Ayuntamiento 
Correspondiente) 

• Costo:$51 (promedio) 

• Duración: Variables 

• Entregable: Permiso de cierre 

Emisión del Permiso Único de 
Rodaje (DGCINE) 

• Duración:  

• Costo: $1000 

• Entregable: Permiso Único de Rodaje 

Certificado Provisional de 
Nacionalidad Dominicana 
(DGCINE) 

• Costo: $57 

• Duración: 

• Entregable: Certificado Nacionalidad 
Dominicana (Provicional) 

Certificado Definitivo de 
Nacionalidad Dominicana 
(DGCINE) 

• Duración: 

• Costo:$78 

• Entregable: Certificado Nacionalidad 
Dominicana (Definitivo) 

Solicitud de Internamiento 
Temporal (DGCINE) 

• Costo: $0 

• Duración: 3 días laborables 

• Entregable:Autorización de 
Internamiento Temporal 

Exoneración para las actividades 
Cinematográficas (Aduanas) 

• Duración: 3 días 

• Costo: $0 

• Es necesario para importar los equipos 
libres de impuestos. 

• Enregable: Exoneración de Pago 

Regímenes Especiales (DGII) 

• Duración: 5 días laborables 

• Costo: $51 

• Entregable: Exención de impuesto 
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YAZILIM SEKTÖRÜ 

Dominik Cumhuriyeti'nde, yazılım geliştirme şirketlerinin evreni, turizm, ticaret, imalat, sağlık, 
telekomünikasyon, bankalar gibi çeşitli sektörler için çözümler sunan, çoğunlukla yüksek 
sektör çeşitliliğine sahip küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşur. , hükümet, eğitim, inşaat, 
reklamcılık ve diğerleri. Ancak, daha fazla sayıda uzmanlaşmış şirketin bulunduğu üç pazar 
şunlardır: kaynak ve envanter yönetimi, bankacılık sektörü ve kamu sektörü. 

Pazarda, çoğu uluslararası deneyime sahip ve ihracat potansiyeli olan 100'den fazla yazılım 
geliştirme şirketi bulunmaktadır. Yerel ve uluslararası şirketlerimiz var, diğerleri tanınmış 
uluslararası markalarla ilişkili ve CMMI, ISO: 9001, IBM Rational, TIER 3 ve Nortel gibi 
uluslararası sertifikalara sahip diğerleri. 

4.1.12 Sektör Büyümesi ve Eğilimler 

Inter-American Development Bank (IDB) tarafından yayınlanan rapora göre, ülkelerin 
ekonomik gelişimi ile elektronik iletişimin gelişimi arasında yakın bir ilişki var. Böylece 
genişbant penetrasyonunda% 10 artış LAC ülkelerinde, GSYİH'nın% 3.19'una, 
üretkenliğin% 2.61'ine ve 67.000 doğrudan iş yaratılmasına neden olur. 

Dominik Cumhuriyeti, yerel ve uluslararası deneyime sahip bilgi teknolojisi hizmet 
sağlayıcılarını belirlemek ve dış kaynak kullanımından yararlanmak için kıyıya yakın 
hizmetleri olan şirketler için ideal bir destinasyondur. Bu sektör, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım 
Geliştirmenin farklı alanlarında kalifiye personel mevcudiyetinden ve bu alanlarla bağlantılı 
kurum ve şirketlerin ekosistemlerinin varlığından yararlanmaktadır; bu, ülkenin bu 
sektörlerinin gelişimini teşvik etmektedir. CámaraTIC ve ClusterSoft. 

Latin Amerika İnternet Derneği (ALAI) tarafından yürütülen ve bölgedeki dijital 
ekosistemlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan "Dominik 
Cumhuriyeti'nde dijital ekonomi ve üretken kalkınma" araştırmasına göre, ülke yüksek bir 
girişimcilik oranına sahip. bu oran ABD'den (% 13.6) ve Latin Amerika ortalamasından bile 
daha yüksek,% 17.5'e ulaştı. Bu nedenle, dijital ekonominin sunduğu fırsatlardan 
yararlanmak için girişimciliğin yüksek sosyal onayı da bölge ortalamasının üzerindedir. 

Bölgedeki ülke için öne çıkan diğer güçlü yönler, Elektronik Devlet Geliştirme Endeksi, mobil 
teknolojilere bağlılık ve geniş bant kalitesidir. 2019 İnternet Dünya İstatistiklerine göre, 
nüfusun% 65'inin internete erişimi var, bu da Orta Amerika (% 61,1) ve Karayipler (% 47,5) 
ortalamasından daha yüksek bir miktardır. 

Buna ek olarak, Dominik Cumhuriyeti, yüksek sayıda iki dilli ve profesyonel nüfusa sahiptir 
ve 14'ten fazla üniversite ve enstitüde BİT'in çeşitli alanlarında uzmanlaşmış eğitim 
programları ile sunulan güncellenmiş bir akademik teklif, örneğin:  

 Yazılım geliştirme 

 Uygulama ve Web Sayfalarının Tasarımı 

 İş Zekası (BI) 

 Mobil Cihazlar için Uygulamalar 

 SQL Server Yönetimi ve Programlama 
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 Veritabanları 

 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün Yönetimi 

 Sistemler ve Kalite Modelleme 

 Diğerleri arasında 
 

İnsan kaynakları, uluslararası üne sahip programlama dilleri ve platformları konusunda 
deneyime sahiptir, bunlardan bunlardan bahsedebiliriz, ancak bunlarla sınırlı değildir: Java, 
.NET, XML, C #, C ++, PHP, HTML, Centura, Delfis, Open System, AS / 400, ILE / RPG 400 
ve Delphos. Ayrıca Microsoft araçlarında (SQL, VB, Dynamics), IBM Rational, CISCO, 
LabView, OlikView, PMP ve SCRUM'da sertifikalı personel bulunmaktadır. Yazılım 
şirketlerindeki programcıların% 95'inden fazlası üst düzey çalışmaları tamamlamıştır ve 
büyük çoğunluğu biraz İngilizce bilgisine sahiptir. 

2020 yılında Education First UK, İngilizce Yeterlilik Endeksi (EPI) başlıklı yayının yıllık 
raporunda Dominik Cumhuriyeti'ni Latin Amerika'da ikinci dil olarak en iyi İngilizce'ye sahip 
ikinci ülke olarak tanıdı. 

Yazılım kayıtlarıyla ilgili olarak, Ulusal Telif Hakkı Bürosu (ONDA), telif hakkı korumasını 
garanti etmekten sorumlu organdır ve Telif Hakkı Birimi, kayıtlardan sorumlu kurumdur. 

4.1.13  Yazılım Sektörüne Yatırım Yapmak İçin Adımlar 

 

 

Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Certificado de Nombre 
Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía (Cámara 
de Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la 
Cámara de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación por 
capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Certificado Acta RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

Registro de Programa de 
Computador (Oficina Nacional de 
Derecho de Autor 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: $340 

• Entregable: Certificado de Registro 
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TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ 

Telekomünikasyon, sağlıklı ve onurlu bir yaşam için gerekli olan diğerleri kadar önemli, 
ulusların ekonomik ve sosyal kalkınmasında temel bir araç oluşturan ve nüfusun topluma 
erişimini kolaylaştıran temel bir hizmet haline gelmiştir. 21. yüzyıl dijital.  

Dominik Cumhuriyeti'nde, telefon ve internet gibi son kullanıcılara yönelik hizmetler ve hem 
açık hem de kablolu radyo ve televizyon yayın hizmetleri ile ülkenin en gelişmiş teknolojilere 
erişim kapasitesini artırarak modern bir telekomünikasyon altyapısı sağlamlaştırılmaya 
devam ediyor.  

Bu hizmetler, bakır kablolar, fiber optikler, sabit kablosuz hizmetler, dijital hatlar (ADSL / 
DSL), yaygın IP teknolojisi kullanımı ve CDMA, GSM, 2.5G, 3G teknolojilerinin kullanımı 
dahil olmak üzere farklı teknolojilerinde sunulmaktadır. ve 4G ve diğerlerinin yanı sıra uydu 
iletişiminin kapsamlı kullanımı. Telekomünikasyon sektörü, Dominik ekonomisinin 
dinamizminde önemli bir bölümü temsil etmektedir. Ocak-Aralık 2014-2016 döneminde 
ortalama büyüme% 5,0 oldu. 2014-2019 döneminde, son yıllarda internet hizmetleri ve mobil 
hizmetlerdeki hacimler nedeniyle telekomünikasyon sektörünün ortalama büyümesi% 3,35 
olmuştur. 

 

4.1.14 Telekomünikasyon Sektörüne Doğrudan Yabancı Yatırım 

Dominik Cumhuriyeti, 2010-Haziran 2020 döneminde, yabancı yatırım için 26.130,6 milyon 
ABD doları kaydetmiştir; bunun 1.270,8 milyon ABD doları, söz konusu dönemde alınan 
toplam DYY'nin% 4,8'ini temsil eden telekomünikasyon yatırımlarına karşılık gelmektedir. 
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Grafik 9. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM AKIŞI - TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ 
DOMİNİK CUMHURİYETİNDE 

Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2010 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 
 

 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 
* Revizyona tabi rakamlar 

Not: Negatif değerli sektörler, faaliyet zararları, elden çıkarma ve / veya temettü ödemelerine karşılık gelir. 

 

Bu sektör, ülke çapında ana firmaların yürüttüğü yeni ve genişleme projeleri sayesinde 
önemli yatırım akışları çekmeyi başardı.  

Ülkede, ulusal topraklarda, özellikle uzak ve geleneksel olarak dışlanmış topluluklar 
düzeyinde ve telekomünikasyon hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin, BİT'lerin nüfuz etme 
düzeylerinde bağlantı sınırlarını genişletmek için önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 10. TELEFON HATLARI 
Milyonlarca değerler; 2011-2019 dönemi 
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Kaynak: Dominik Telekomünikasyon Enstitüsü (INDOTEL) 

 

Dominik Cumhuriyeti'nin Uluslararası Bağlantısı  

Ülkede, aşağıdakileri sunan ağlar ve İnternet ara bağlantısı için bir erişim noktası olarak 
Karayip Ağ Erişim Noktasına veya NAP'ye sahibiz:  

 Yüksek kalite ve güvenlik standartlarına sahip modern ve güvenli bir bilgi depolama ve 
bağlantı platformu.  

 Yüksek hızlı telekomünikasyon hizmetleri için yerel-bölgesel pazarın daha da geliştirilmesi.  

 Tamamen tarafsız bir ortamda tüm telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarına uluslararası 
bağlantı olanaklarına erişim.  

 Devlet-Toplum-Şirket-Akademi bağlantısının gerçek bir platformunun kurulması.  

ADSL hizmetleri, kablo modem, kablosuz erişim ve uydu bağlantılarının yerine Dial-Up 
hizmetlerinin internet erişimi için değiştirilmesi süreci son yıllarda hızlanmıştır. Bunun 
kaynağı, bir yandan İnternet servis sağlayıcılarının hizmet kalitesini iyileştirme ve 
abonelerine daha fazla bant genişliği sunma girişimlerinden, diğer yandan da kullanıcıların 
sürdürdüğü baskıdan kaynaklanmıştır. ağ üzerinden işlemlerinde giderek daha yüksek kalite 
ve hız gerektiriyor. 

 

 

Grafik 11. İNTERNET ERİŞİMİ İLE HESAPLAR 
Milyonlarca değerler; 2011-2019 dönemi 
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Kaynak: Dominik Telekomünikasyon Enstitüsü (NDOTEL) 

 

İnternet erişimi olan hesapların sayısı ile ilgili olarak, Aralık 2018 itibarıyla Dominik Cumhuriyeti'nin 
toplam 7,35 milyon, 2019 için toplam 8,16 milyon hesap vardı.  

 

Tablo 5. DOMİNİK CUMHURİYETİNDE TELEFON VE MOBİL HATLARIN EVRİMİ 
2011-2019 Dönemi 

GÖSTERGELER 

Yıl 
Tel. IP 
hatları 

Sabit çizgiler Mobil hatlar 
Toplam hatlar 

tel. 
Nüfus 

2011 26.968 1.072.822 8.770.780 9.870.570 9.580.139 

2012 45.328 1.083.619 8.934.196 10.063.143 9.680.963 

2013 76.008 1.095.420 9.059.820 10.231.248 9.784.680 

2014 110.033 1.116.086 8.303.536 9.529.655 9.883.486 

2015 154.384 1.150.584 8.797.247 10.102.215 9.980.243 

2016 222.067 1.123.387 8.708.131 10.053.585 10.075.045 

2017 293.893 1.035.958 8.769.127 10.098.978 10.169.172 

2018 367.633 910.555 8.937.647 10,215,835 10.266.149 

2019 428.891 782.190 8.948.107 10.159.188 10.358.320 

Kaynak: Dominik Telekomünikasyon Enstitüsü (NDOTEL) 

 

Dominik Cumhuriyeti, dijitalleşmenin gelişme sürecinin önemli bir parçası olduğu ekonomide 
son yıllarda büyümeyi sürdürdü. Pazar büyüdükçe hem sabit hem de mobil hatlar için daha 
fazla telefon hizmetinin talep edildiğini gözlemlemek mümkündür. 

4.1.15 Telekomünikasyon Sektörüne Yatırım Yapmak İçin Adımlar 
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Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Certificado de Nombre Comercial 

Pago Impuesto Constitución 
(DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía (Cámara 
de Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la Cámara 
de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación por 
capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Acta de RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

No objeción a edificación (IDAC) 

• Duración:  5 días laborables 

• Costo: $51 aprox.  

• Entregable: Certificado de No Objeción 

No objeción de Uso de Suelo 
(Ayuntamiento) 

• Duración: 15 días (variable) 

• Costo: $200 (Promedio)  

• Entregable: Carta de No Objeción 

Concesión de Servicio Público 
(INDOTEL) 

• Costo: $2,000 

• Duración: 162 days minimum 

• Entregable: Resolución de Concesión 

Environmental Permit (Ministry of 
Environment) 

• Cost: Varies by category 

• Time: 15 business days 

• Document: Authorization Letter 

Licencia de Construcción 
(Ministerio de Obras Públicas) 

• Duración: 5 dias laborables 

• Costo: $51 

• Entregable: Resolución de Licencia de 
Construcción 

Inscripción en Registro Especial 
(INDOTEL) 

• Duración: 50 días laborables 

• Costo: $500 aprox. 

• Entregable: Certificado de Inscripción 
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TURİZM SEKTÖRÜ 

Ülkenin stratejik coğrafi konumu, tüm Karayipler'de en fazla sayıda hava ve deniz 
bağlantısıyla Amerika ve dünyanın geri kalanına mükemmel bağlantılara izin vererek 
turizmin gelişmesi için büyük bir avantaj sunuyor.  

Şu anda, ülkenin farklı bölgelerini hızlı ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayan ve dolayısıyla 
daha yüksek maliyetlere dönüşen bir karayolu ağına ek olarak, 8 havalimanı üzerinden 
günlük 320'den fazla uluslararası uçuşa ve 3 kruvaziyer limanına sahiptir. rekabetçi. 

Dominik Cumhuriyeti, geniş ve rekabetçi bir otel teklifine, nitelikli işgücüne, turistlerin 
ihtiyaçlarına yanıt veren modern bir altyapıya ve bu sektöre yatırımı teşvik eden ve garanti 
eden yasal ve kurumsal bir çerçeveye sahiptir. Bu sayede ülke, Karayipler'deki ilk turist ve 
golf destinasyonu ve yabancı yatırımın en çok çekildiği yer olmaya devam etti. 

Bu anlamda, liderliğini sürdürmek için Dominik Cumhuriyeti, sektörün çeşitlendirilmesine ve 
teklifinin inovasyonuna, diğer uzmanlık ve tematik turizm modellerinde aşağıdaki gibi 
girişimleri teşvik etmeye ve desteklemeye kararlıdır: 

• Emlak Turizmi: Turizm endüstrisine yönelik teşvikler, diğerlerinin yanı sıra Metro, Playa 

Grande gibi emlak turizmi projelerinin tasarımına ve geliştirilmesine izin verdi ve Casa de 
Campo, Cap Cana ve Punta Cana gibi sembolik projelerin genişlemesini kolaylaştırdı.  

• Kruvaziyer Turizmi: Şu anda Dominik Cumhuriyeti, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Aída, 

Holland American, Costa Cruise Lines, Carnival Cruise, Azamara Cruise, MSC, Searbound, 
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The World, Silver Cloud, Regent, Oceania, SilverSea ve Club Med gibi önemli kruvaziyer 
hatlarını alıyor. diğerleri, çoğunlukla ABD, Almanya ve Fransa'dan gelen yolcularla.  

Ülkenin 2019 yılı içerisinde milli coğrafyanın ana limanları üzerinden 1.103.898 turist aldığı 
ve bu güzergahtan gelen turist sayısını bir önceki yıla göre yaklaşık% 12,38 artırdığı 
belirtilmelidir.  

• Sağlık turizmi: Dominik Cumhuriyeti, hem kendi tıbbi uygulama alanlarında yüksek eğitimli 

profesyoneller hem de rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli hizmetler sunan modern sağlık 
merkezleri dahil olmak üzere bu tür turizmi yürütmek için gerekli koşulları karşılar.  

Bu alandaki yüksek potansiyele sahip diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Dominik 
Cumhuriyeti, kardiyovasküler ve mide prosedürlerinden kozmetik ve diş cerrahilerine kadar 
yüksek talep gören prosedürlerin çoğunda cazip bir maliyet-fayda teklifi sunmaktadır. 

● Ekoturizm:Ülke, çeşitli ekolojik bölgelere sahiptir. Bu doğal karışım, heyecan verici ve sıra 

dışı macera turizmi ve ekoturizm uygulamaları için mükemmel bir ortam oluşturduğu için 
önemli bir rol oynamaktadır. 

● Golf Turizmi:Dominik Cumhuriyeti, 32 sahasıyla Karayipler'de golf turizmi için en iyi yer 

haline geldi. Ülke, Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (İngilizce kısaltması IAGTO) 
tarafından dördüncü kez "Latin Amerika ve Karayipler'de 2019 En İyi Golf Destinasyonu" 
seçildi. 

  

4.1.16 Turizm Sektörüne Doğrudan Yabancı Yatırım 

2010 - Haziran 2020 döneminde, turizm sektöründeki Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) 
5.350,6 milyon ABD dolarına ulaştı ve bu, Dominik Cumhuriyeti'nin o dönemde çektiği 
küresel DYY miktarının% 20,1'ini temsil etti.  

 

 

 

Grafik 12. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM AKIŞI - TURİZM SEKTÖRÜ 
DOMİNİK CUMHURİYETİNDE 

Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2010 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 



Dominik Cumhuriyeti Yatırım Rehberi 

73 

 

 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 
* Revizyona tabi rakamlar 

Not: Negatif değerli sektörler, faaliyet zararları, elden çıkarma ve / veya temettü ödemelerine karşılık gelir. 
 

Sektörün gelişimi, diğerlerinin yanı sıra İspanya, Meksika, Fransa, Amerika Birleşik 
Devletleri'nden otel zincirlerinin önemli yatırımları tarafından yönlendirildi.  

Ülke, ülke çapında 600'den fazla projeyle prestijli otel zincirlerinin yatırımlarını memnuniyetle 
karşılıyor. 

4.1.17 Ana Turizm Göstergeleri 

Giderek artan turist akışı, Dominik Cumhuriyeti'ni tatilleri için bir destinasyon olarak seçiyor 
ve bu da turizm gelirini etkiliyor; bu, Dominik turizmini uluslararası pazarlarda tanıtmak için 
kamu ve özel sektör tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmanın bir ürünü.  

2019'daki bu faktör kombinasyonu, gelir artışıyla sonuçlandı ve turizm için 7,468,1 milyon 
ABD doları gibi görülmemiş bir rakama ulaştı.  

Dominik Cumhuriyeti, 2019'da çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, 
Rusya, Arjantin ve Almanya'dan 6.446.036 tur rekoruna ulaştı. Aynı şekilde turizmden 
7.468,1 milyon ABD doları gelir seviyesi ile ülkedeki otelcilik faaliyeti 86.229 odaya 
ulaşarak% 71,6 doluluk oranına ulaşmıştır. 

Ulusal düzeyde turizmin ürettiği işlerle ilgili olarak 2019 yılı içerisinde 100.716'sı doğrudan, 
toplamın% 28.10'una eşdeğer ve 257.649 dolaylı olmak üzere toplamda% 71.90'a denk 
gelen 358.365 iş yaratıldı. 

 

Tablo 6. TURİZMİN TEMEL GÖSTERGELERİ 
2010-2019 Dönemi 

Periyot Otel odaları 
Otel 

doluluk 
Gelir milyon 

Otel endüstrisi tarafından üretilen 

işler 

180 

107.8 
162 

256.5 
300.7 

671.9 

790 

704 

854.2 
884.1 

439.4 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ene-Jun
2020*
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(birimler) oranları ABD doları Toplam Doğrudan Dolaylı 

İnsanlar 

2010 68.832 66.6 4.163,4 209.764 59.454 150.310 

2011 68.403 69.3 4.391,0 213.858 60.627 153.231 

2012 68.082 70.3 4.686.6 216.774 61.142 155.632 

2013 68.814 71.7 5.063,5 222.027 62.768 159.258 

2014 70.508 74.8 5.629,8 228.180 64.506 163.675 

2015 72.192 75.5 6.115.9 263.936 74.648 189.288 

2016 73.578 78.0 6.719,6 303.066 85.485 217.581 

2017 77.947 77.1 7.184,1 325.079 91.721 233.358 

2018 80.703 77.5 7.560,8 336.480 94.704 241.775 

2019 83.041 71.6 7.468,1 358.365  100.716   257.649 

Ocak - 

Haziran 

2020 * 

- 34.1 1.640.5 - - - 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 
* Düzeltmeye tabi rakamlar 

 

Ağustos 2020'de, Cumhurbaşkanı Luis Rodolfo Abinader Corona liderliğindeki Turizm 
Kabinesi, COVID-19 salgınının etkilerini en aza indirgemek ve sorumlu bir iyileşmeyi teşvik 
etmek amacıyla Sorumlu Turizm Kurtarma Planı sundu. sağlığa öncelik vermek ve güvenli 
bir seyahat destinasyonu garanti etmek, sektörün sürdürülebilir kalkınmasını teşvik eden iş 
yaratma ve ekonomik büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak.  
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Nombre Comercial (ONAPI) 

• Duración: 24 horas 

• Costo: $81 

• Entregable: Certificado de Nombre 
Comercial 

Pago Impuesto Constitución (DGII) 

• Duración: Inmediato 

• Costo: 10% de capital social 

• Entregable: Recibo pago de impuesto 

Registro de Compañía (Cámara de 
Comercio correspondiente) 

• Duración: 1 a 5 días (Depende de la 
Cámara de Comercio) 

• Costo mínimo: $42 (sujeto a variación 
por capital social) 

• Entregable: Registro Mercantil 

Registro Nacional de 
Contribuyente (DGII) 

• Duración: 10 días laborables 

• Costo: 0 

• Entregable: Acta de RNC 

Certificación de TSS 

• Registro en TSS (Inmediato) 

• Entregable: Certificación TSS 

No objeción de Uso de Suelo 
(Ayuntamiento) 

• Duración: 15 días (variable) 

• Costo: $200 (Promedio)  

• Entregable: Carta de No Objeción 

 

Acto Administrativo de MIMARENA 
donde autorice la instalación 

• Debe incluir e Eistudio de Impacto 
Ambiental (EIA) presentado ante 
MIMARENA 

• Tiempo: 30 a 190 días laborables 

• Costo: $200 mínimo 

• Entregable: Autorización de Instalación 

Clasificación Provisional 

• Costo: $100 a $300 

• Duración: 30 días 

• Entregable: Resolución de Clasificación 
Tradicional 

Resolución de No Objeción Uso de 
Suelo (MITUR) 

• Duración:60 días laborables 

• Costo: $0 

• Entregable: Resolución de No Objeción 

Aprobación de Organismos 
Municipales 

• Varía por municipio 

• Entregable: Carta deAprobación 

Análisis Costo-Beneficio (Ministerio 
de Hacienda) 

• Duración y Costos son variables 

• Entregable: Análisis Costo Beneficio 

Clasificación Definitiva 
(CONFOTUR) 

• Duración: 73 días laborables 

• Costo: $0 

• Entregable: Resolución Clasificación 
Definitiva 

Solicitud de Exoneración de 
Importación de Bienes de 
Construcción (MITUR) 

• Entregable: Carta Aprobación de 
Exoneración 

Solicitud de exoneración de 
impuestos (Ministerio de Hacienda) 

• Duración: 45 días 

• Es necesario para importar los equipos 
libres de impuestos. 

• Entregable: Carta de Exoneración de 
Impuesto 

4.1.18 Turizm Sektörüne Yatırım Yapmak İçin Adımlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜ 

Ülke bir üretim ve hizmet merkezi haline geldi ve çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri 
pazarına yönelik ürün ve hizmetler için ihracat platformları kuran yabancı sermayeli şirketleri 
çekmeyi başardı. Bu şirketlerin çoğunun kurulması, serbest bölgeler gibi vergi teşvik rejimleri 
tarafından motive edildi. 

Ülkede toplam 176.555 iş yaratan 695 şirket ile 75 serbest bölge parkı bulunmaktadır ve 
toplam 5.136 milyon ABD doları yatırımla% 50'si aşağıdaki faaliyetlere yoğunlaşmaktadır: 
Tıbbi ve İlaç Ürünleri, Tütün ve Türevleri, Giyim ve Tekstil ve Hizmetler.  

Bu satırdaki ortalama haftalık maaş operatörler için 62,7 ABD doları ve teknisyenler için 
130,2 ABD dolarıdır.  

 

4.1.19 İmalat ve Hizmetlere Yatırım Yapmak İçin Adımlar 
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4.1.20 Tıbbi ve Farmasötik Cihazlar 

 

Ülke, Medikal ve İlaç Ürünleri sektöründeki firmalara geliştirme ve üretim faaliyetlerinde 
büyük avantajlar sunmaktadır; Bunun kanıtı, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç 
Birliği'nin (FDA) yanı sıra diğer küresel sağlık kurumları, rekabetçi maliyetlerle yüksek 
nitelikli işgücü, modern altyapı, stratejik konum ve ayrıcalıklı erişim ile mükemmel bir 
rekordur. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Amerika ve Karayipler pazarı. 

Serbest Bölgelerde tıbbi ve farmasötik ürünlerin üretimi, Endüstriyel Serbest Bölgelerde 
öncü olan Surges adlı bir şirket ile 40 yıldan daha uzun bir süre önce başladı ve bununla 
birlikte, tek kullanımlık tıbbi ekipman ve ürünlerin üretiminde olumlu bir itibar öyküsü başlattı. 
ülkenin Serbest Bölgeler sektöründe yirmi yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürmektedir.  

Dominik Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne transfüzyon aletleri, tansiyon ölçümleri, 
tıbbi kullanım için iğneler ve kateterlerin ve diğer benzer ürünlerin ana tedarikçilerinden 
biridir. 
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4.1.21 Sektör Büyümesi ve Eğilimler 

Serbest Bölgeler endüstrisi içinde, bu sektör, 2019 yılında 1.346,42 milyon ABD doları ile 
birikmiş yatırım yoğunlaşmasında ilk sırada yer alıyor ve söz konusu yılda yapılan toplam 
yatırımın% 26,2'sini temsil ediyor.  

Son on yılda, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Tıbbi ve İlaç Ürünleri sektörü, ülkede bir ortak 
bulan sektördeki ana şirketlerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesine dayalı olarak dinamik 
ve sürekli bir büyüme göstermiştir. yatırım ve iş stratejilerinizin anahtarı.  

2019 yılında 1.659,4 milyon ABD doları olan tıbbi ve eczacılık ürünleri ihracatı, Serbest 
Bölgeler sektöründeki toplam ihracatın% 26,5'ini ve bir önceki yıla göre% 6,6'lık bir 
büyümeyi temsil etmektedir. 2020'nin ilk yarısında bu ihracat% 35'i temsil ediyor. 

 

Grafik 13. DOMİNİK CUMHURİYETİNDE TIBBİ VE İLAÇ CİHAZLARI İHRACATI 
Milyon ABD Doları değerindedir. 2015 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 

 

 

 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 

 

Dominik Cumhuriyeti, ürünlerinin kalitesini korurken, yabancı tıbbi cihaz şirketlerinin 
maliyetleri düşürmesi ve dünyanın en büyük tüketicisi olan ABD'ye yakınlaşması için uygun 
koşullara sahiptir.  

Dominik serbest bölgelerinin ürettiği toplam doğrudan işlerin% 14.4'ü için ülke çapında 
dağıtılan 25.370 doğrudan iş üreten tıbbi ve farmasötik ürün ve cihazların üretimine adanmış 
serbest bölge rejimi altında 34 şirket var. 
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4.1.22 Tütün İmalat Sektörü 

Dominik Cumhuriyeti, dünyanın farklı yerlerine ihraç edilen büyük hacimli puro üretimine 
dönüşen tütün yaprağının tarımsal-endüstriyel bir işleminin geliştirildiği tütün yetiştiriciliği için 
yüksek bir mesleğe sahip bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler puro, bu 
pazarın% 51,3'ünü fethediyor. Dominik purolarının ana alıcıları arasında yer alan diğer 
ülkeler ise İsviçre, Hollanda, Almanya, İspanya ve Kanada'dır. 

Tütün faaliyeti ülkede özellikle Kuzey bölgesinde topraklarının kalitesi nedeniyle bir 
gelenektir ve bu ürünün ulusal üretimine Santiago, La Vega ve Espaillat illeri öncülük 
etmektedir. Tütün üretim sürecinin tamamı, ekim, hasat, kurutma, depolama ve 
fermantasyon için toprak seçiminden nihai kalitesini etkiler. 

4.1.23 Tütün Üretiyor İhracat 

Serbest Ticaret Bölgesi endüstrisi içinde, bu sektör 2019 yılında 1.132,2 milyon ABD doları 
tutarında birikmiş yatırıma yoğunlaşmaktadır ve bu, söz konusu yılda yapılan toplam 
yatırımın% 22,0'ını temsil etmektedir.  

2015 - Ocak-Haziran 2020 döneminde, tütün mamullerinin ihracatı 4.252,1 ABD Doları olup, 
Serbest Bölgeler sektöründeki toplam ihracatın% 13,4'ünü temsil etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 14. ÜRETİLEN TÜTÜN İHRACATI 
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Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2015 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 

 
Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 

2018-2020 Ön rakamlar 

 

Dominik serbest bölgelerinin ürettiği toplam doğrudan işlerin% 18,3'ü için ülke çapında 
dağıtılan 32,327 doğrudan iş üreten tütün ve türevlerinin üretimine adanmış serbest bölge 
rejimi altında 88 şirket var.  

 

GİYİM VE TEKSTİL SEKTÖRÜ 

Dominik Cumhuriyeti, giyim ve tekstil sektöründeki engin tecrübesi sayesinde, yeni 
tasarımların dahil edilmesi, yeni faaliyetlerin araştırılması ve geliştirilmesi ve aynı zamanda 
katma değerin dahil edilmesi ile giderek artan teknoloji yoğun bir montaj sunmaktadır. 
rekabetçi fiyatlarla nihai ürünler. 

ZZFF çerçevesinde öncü olan tekstil endüstrisi, 2019 yılında toplam yatırım tutarının% 
14,2'sini temsil eden 726,9 milyon ABD doları tutarında birikmiş yatırımla 103 şirketin 
faaliyette bulunduğu üçüncü ilgili ekonomik faaliyettir. Şu anda bu alt sektör, 103 şirket ile 
ülke çapında dağıtılır ve en fazla sayıda iş üretir, toplam 40.065 doğrudan iş ile ZZFF 
toplamının% 22.7'sini temsil eder. 

Konfeksiyon ve tekstil ihracatı 2019 yılında toplam ihracatın% 16,7'sini oluşturarak 1.048,4 
milyon ABD Doları'na ulaştı. 

 
 
 
 
 
 

Grafik 15. KONFEKSİYON VE TEKSTİL İHRACATI 
Milyonlarca ABD Doları ve% cinsinden; 2015 - Ocak-Haziran 2020 Dönemi 

660.3 
695.9 

798.4 
850.3 

889.5 

357.7 

2015 2016 2017 2018 2019 Ene-Jun 2020
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Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası 
2018-2020 Ön rakamlar 

 

Ana hedef pazarlar şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Hollanda, Almanya, 
Kanada, Kolombiya, Brezilya, Panama, Güney Kore ve Kosta Rika. 

 

SEKTÖR İLETİŞİM MERKEZLERİ 

 

Teşvikler, iki dilli insan kaynakları, modern telekomünikasyon altyapısı ve teknolojideki diğer 
gelişmeler, Dominik Cumhuriyeti'ni İletişim Merkezleri ve İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı 
aracılığıyla hizmet sektöründeki yatırımlar için çekici bir yer haline getirmektedir. (BPO), 
müşteri hizmetlerindeki devrimin getirdiği yeni zorluklarla yüzleşmeye hazır gelişmiş bir 
endüstriye sahip.  

Sektör ağırlıklı olarak faaliyetlerin% 62'sini oluşturan telekomünikasyon ve finans 
sektörlerine yöneliktir. Diğer kilit sektörler: bilgi teknolojisi (BT), sağlık hizmetleri, hükümet, 
imalat, tüketici hizmetleri, enerji ve ticarettir. Aynı zamanda, geleneksel telefonla pazarlama 
ve ilgili kampanyalar, üyelik hizmetleri, pazar araştırması, çevrimiçi müşteri desteği, 
siparişler ve ödemeler, "arka ofis" süreçleri (sigorta azaltma, vaka yönetimi, kayıplar), 
yazılım geliştirme, web sayfası geliştirme, tahsilat ve alacak hesapları yönetimi, müşteri 
adayı oluşturma, randevu alma ve teknik destek. 

 

4.1.24 Sektör Büyümesi ve Eğilimler 

Çağrı Merkezi endüstrisi, 22.688 iş yaratan ve% 70'in üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ve 
Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ve daha az bir ölçüde Avustralya, Kanada, İspanya, 
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Finlandiya, Fransa, İsrail, Meksika ve Krallık'tan gelen 77 şirketten oluşmaktadır. Birleşik 
Krallık ve Venezuela, 270 milyon ABD Doları tutarında birikmiş yatırımla.  

 

 
Kaynak: Ulusal Serbest İhracat Bölgeleri Konseyi (CNZFE) 

 

Yıllar 
Ortalama Haftalık Maaş (RD $) 

Teknisyenler 

2015 5,933,77 

2016 5.714,94 

2017 5.724,26 

2018 6.326,48 

2019 6.897,07 
Kaynak: Ulusal Serbest İhracat Bölgeleri Konseyi (CNZFE) 

 

Ortalama taban maaş 

2019 yılı için ortalama haftalık maaş 6,897,07 RD $ olarak gerçekleşti. Çoğu şirket, taban 
maaşın yanı sıra, paket taşıma, yemek, giriş, performans veya satış ikramiyeleri, özel sağlık 
sigortası, çocuk bakım merkezleri ve diğer teşvikleri teklif ediyor. 
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EKLER 

YASAL VE HİZMET MALİYETLERİ  

Yasal Anayasa 

  
Kurum  

  
Konsept  

Şirket Türleri  
Ticari  

SRL  SAS  SA  

ONAPI  
 Yayın ve hizmet 

ücreti  
81 ABD doları  81 ABD doları  81 ABD doları  

DGII  Vergi ödemesi  171 $  510 ABD doları  
5100 ABD 

doları  

ÇKP  Ticari kayıt  41 $  41 $  41 $  

  Toplam  293 ABD doları      

 Kaynaklar: Ulusal Sınai Mülkiyet Ofisi (ONAPI), İç Gelirler Genel Müdürlüğü (DGII),  

Ticaret ve Üretim Odası. ABD Doları cinsinden değerler 

 

 İşgücü Yönleri  

  
 Asgari ücret 

 Kategori Ödenecek maaş 

Tesisleri ve / veya 4.000.000,00 RD $ 
veya daha fazla RD hissesi olan 
endüstriyel / ticari şirketlerin çalışanları 

310,00 dolar 

2.000.000,00 RD $ ile 3.999.999,99 RD $ 
arasında tesisleri ve / veya hisseleri olan 
endüstriyel / ticari şirketlerin çalışanları 

207,00 ABD doları  

2.000.000,00 RD $ 'ı aşmayan tesis ve / 
veya eylemlere sahip sınai / ticari şirket 
çalışanları 

184,00 ABD doları  

Serbest Sanayi Bölgesi Çalışanları 224,17 ABD doları  

Gözlemciler / Muhafızlar 260,00 ABD doları  

Tarlada çalışanlar (günde 10 saat) 6,80 ABD doları  

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı. ABD Doları cinsinden değerler 

  

Ekstra saatler  

  
Kategori  

  
Uygulanabilir Oran 

44 saatten fazla  Baz maaşın% 35'i  

68'den fazla hours  saatler Baz maaşın% 100'ü  

Gece vardiyası  
Maaş üzerinden% 15  

iş günü başına  
Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı. ABD Doları cinsinden değerler 

 

  

Bayram  

Şirkette geçirilen süre Günler 

1 ila 5 yıl  14 gün  

5 yaş ve üstü  18 gün  
Kaynak: Dominik Cumhuriyeti İş Kanunu. ABD Doları cinsinden değerler 

https://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU4Kif86LXAhVB6yYKHeFYBH0QFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodetrabajo.gob.do%2Ftransparencia%2Fimages%2Fdocs%2Fpublicaciones%2Fcodigo-de-trabajo.pdf&usg=AOvVaw3ydXyyupv_ibqnWyzAMtOd
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Lisans  

Conceptveya Günlerin ödenmesi   

Evlilik 5 gün 

Büyükanne ve büyükbabaların, 
ebeveynlerin, çocukların veya eşin 
ölümü 

Üç gün 

Bir çocuğun doğumu (baba 
durumunda). 

2 gün 

Annelik 14 hafta 
Kaynak: Dominik Cumhuriyeti İş Kanunu. ABD Doları cinsinden değerler  

 

Çalışan kesintileri  
(sigorta ve diğerleri) 

Ücretler 
işverenin katkıda 

bulunduğu%   
çalışanın katkıda 

bulunduğu%  

AFP  % 7.10  % 2.87  

SFS   % 7.09  % 3.04  

SRL  % 1,2    

BİLGİ  
Toplam maaş 

bordrosunun% 1'i 
  

Kaynak: Sağlık Denetimi ve Mesleki Riskler (SİSARİL). ABD Doları cinsinden değerler 

 

Çalışan Gelir Vergisi Stopajı 

Maaş aralığı   Uygulanabilir oran   

RD $ 416,220.00'a kadar maaşlar  Muaf 

RD $ 416,220,01 ile RD $ 
624,329,00 arasındaki maaşlar  

416.220,01 RD $ fazlasının% 15'i 

RD $ 624,329,01'den RD $ 
867,123,00'e kadar olan maaşlar  

RD $ 31.216,00 artı artı% 20 RD $ 
624.329,01 

RD $ 867,123,01'in maaşları 
RD $ 79.776,00 artı artığın% 25'i 

RD 867.123,01 $  
Kaynak: İç Vergiler Genel Müdürlüğü (DGII). ABD Doları cinsinden değerler 

İş Sözleşmesinin Feshi için 
Tazminat 

Çalışanın şirkette çalıştığı zaman Uygulanabilir tazminat  

3 ay, ancak 6 aydan kısa 6 günlük normal maaş 

6 ay, ancak 1 yıldan az 13 günlük normal maaş 

1 yıl, ancak 5 yıldan az  
Verilen her hizmet yılı için 21 

günlük normal maaş. 

5 yıldan fazla  
Verilen her hizmet yılı için 23 

günlük normal maaş 
Kaynak: Dominik Cumhuriyeti İş Kanunu. ABD Doları cinsinden değerler 

  

 

 

 

Vergiler  

Vergiler Uygulanabilir Oran 

Gelir vergisi % 27 

ITBIS % 18 

Yurtdışında ödenen faiz vergisi % 10 

https://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU4Kif86LXAhVB6yYKHeFYBH0QFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodetrabajo.gob.do%2Ftransparencia%2Fimages%2Fdocs%2Fpublicaciones%2Fcodigo-de-trabajo.pdf&usg=AOvVaw3ydXyyupv_ibqnWyzAMtOd
http://www.onapi.gov.do/
http://www.onapi.gov.do/
http://www.dgii.gov.do/Paginas/inicio.aspx
https://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU4Kif86LXAhVB6yYKHeFYBH0QFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodetrabajo.gob.do%2Ftransparencia%2Fimages%2Fdocs%2Fpublicaciones%2Fcodigo-de-trabajo.pdf&usg=AOvVaw3ydXyyupv_ibqnWyzAMtOd
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Genel olarak yurtdışındaki ödemelerde vergi % 27 

Seçici Tüketim Vergisi 

Kredi kartı kullanımına ilişkin vergi, 

elektronik havale ile ödemeler ve 

çekler 

% 1.5 

Sigortanın değeri üzerinden vergi % 16 

Telekomünikasyon Hizmeti Vergisi % 10 

Kira vergisi, mülkün kiralanması % 18 

Emlak Vergisi % 1 

Emlak Transferleri Vergisi % 3 

Varlık Vergisi % 1 

Motorlu Taşıt Transferleri Vergisi % 2 
Kaynak: İç Vergiler Genel Müdürlüğü (DGII). ABD Doları cinsinden değerler 

 

Elektrik  

 Servis tipi  maliyet 

yerleşim 0,65 - 2,35 ABD doları kwkW/ h  

Ticari  2.35 abd doları kwkW / h sabit + 0,10 ABD 

Doları - 0,20 ABD Doları kwkW/ h 

Kaynak: Edesur. ABD Doları cinsinden değerler 

Su servisi 

 Servis tipi  maliyet  

yerleşim 0,11 ABD doları / m3  

Ticari  0,15 ABD doları / m3  

Sanayi 0,10 ABD doları / m3  

Kaynak:  Santo Domingo Su Kemerleri ve Kanalizasyon Şirketi (CAASD). ABD Doları cinsinden değerler 

  

 

 

 

 

 

 

Telekomünikasyon Hizmetleri 

 

 Servis tipi maliyet 

Sabit hat 25,51 $ / Aylık (Sınırsız Dakika Planı) 

Mobil servis 29,00 $ / Aylık (200 dakika ve 20 GB Planı) 

Sabit İnternet Hizmeti 15,5 ABD Doları / Aylık (Hız 3 mb / sn -50 GB) 

Yerel aramanın dakika başına maliyeti 0,02 ABD doları  

http://www.dgii.gov.do/Paginas/inicio.aspx
http://www.edesur.com.do/
http://www.caasd.gov.do/
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ABD'ye yapılan bir aramanın dakika başına maliyeti 0,025 ABD doları 

Avrupa'ya yapılan bir aramanın dakika başına maliyeti 
0,10 ABD doları (Sabit hatlarda ortalama) 
0,27 ABD doları (Mobil hatlarda ortalama) 

Asya'ya yapılan bir aramanın dakika başına maliyeti 
0,10 ABD doları (Sabit hatlarda ortalama) 
0,31 ABD doları (Mobil hatlarda ortalama) 

Kaynak: piyasa ortalaması. ABD Doları cinsinden değerler 

  

  

 Yakıt  

(21-27 Kasım 2020 haftasındaki fiyatlar)  

Yakıt tipi  maliyet 

Benzin 

- Premium Benzin 3.50 $ / Galon  

- Normal Benzin  $ 3,28 / Galon  

- Gaz Yağı (Dizel) 

- Premium Dizel (Gaz Yağı)  2,77 ABD doları / Galon  

- Normal Dizel (Gaz Yağı)  2,59 ABD doları / Galon  

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)  2,01 ABD doları / Galon  

Taşıtlar için Doğal Gaz (NGV)  0,50 $ / Galon  

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MICM). ABD Doları cinsinden değerler 

  

Temel Aile Sepeti  

Grup  maliyet  

Ulusal  626,12 ABD doları 

Quintile 1  368,25 ABD doları 

Beşte birlik dilim 5  1.041,54 $ 

Kaynak: Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası. ABD Doları cinsinden değerler 

 

 

 

YATIRIM SÜRECİ İLE İLGİLİ BAŞLICA KAMU KURULUŞLARI 

KURUM SEKTÖR FONKSİYONLAR BAĞLANTI 

ProDominicana Çok sektörlü 

İhracatı teşvik faaliyetlerine ve doğrudan 
yabancı yatırımın desteklenmesine 
adanmıştır. Yabancı Yatırım Sicilinden ve / 
veya Teknoloji Transferinden sorumludur. 
84-99 Sayılı İhracatı Teşvik Kanunu ve 110-
13 Sayılı Metal Atıkların Ticareti ve 

www.prodominicana.go
b.do/  

https://www.mic.gob.do/
http://prodominicana.gob.do/
http://prodominicana.gob.do/
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İhracatına Dair Kanun. 
 
Turizm Bakanlığı 
(MİTUR): 
Turist Teşvik Konseyi 
(CONFOTUR) 
 
Planlama ve Proje 
Departmanı (DPP) 

turizm Turizm sektörünü ve turizm sektöründeki 
yatırımları programlayın ve tanıtın ve tur 
operatörlerini kontrol edin. 
 
Confotur: turizm projelerinde sınıflandırma, 
yaptırım ve muafiyet vergisi. 
 
DPP, bir turist mesleği ile bölgenin rasyonel 
kullanımını sağlar. 

 

hwww.mitur.gob.do/ 
 
www.dpp-mitur.gob.do/ 
 

Ulusal Serbest İhracat 
Bölgeleri Konseyi 
(CNZFE) 
  

Serbest ticaret 
bölgesi 

Rejimler altında şirket kurulumu: Sanayi 
veya Hizmet Serbest Bölgeleri, Sınır 
Serbest Bölgeleri ve Özel Serbest Bölgeler. 

  
  
www.cnzfe.gob.do/  

Bakanlığı 
Relacionezİlişkiler Dış 
mekan (MIREX) 

Çok sektörlü 

Ülkenin Dış Politikasını uygulamaktan 
sorumludur.  

www.mirex.gob.do 

Ulusal Enerji 
Komisyonu (CNE) 

Enerji 

Enerji Sektöründe Devlet politikası 
oluşturmaktan sorumlu. Elektrik, 
Hidrokarbonlar, Alternatif Kaynaklar ve 
Enerjinin Akılcı Kullanımı alt sektörlerinin 
faaliyetlerini belirleyen 125-01 sayılı Genel 
Elektrik Kanunu (LGE) ile oluşturulmuştur. 
  
CNE, Yenilenebilir Enerjilerin ve onun Özel 
Rejimlerinin geliştirilmesi için Teşvik 
Yasasına (57-07 sayılı Kanun) uygunluğun 
izlenmesinden sorumludur. 

www.cne.gob.do/  

Elektrik Müfettişliği 
(SIE) 

Enerji  

Dominik Elektrik Alt Sektörünün Düzenleyici 
Organı, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve 
pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili 
olarak alt sektör için geçerli olan yasal, 
düzenleyici ve teknik hükümlere uyumu 
denetleme ve denetleme yükümlülüğüne 
sahiptir. Fiyat düzenlemesine tabi ücret ve 
geçiş ücretlerinin belirlenmesinden 
sorumludur. 

www.sie.gob.do/  

Dominik Elektrik İletim 
Şirketi (ETED) 

Enerji  

ETED, amacı tüm ulusal bölgeye yüksek 
voltajlı elektrik gücü taşıma hizmetleri 
sağlamak için Ulusal Ara Bağlantılı Elektrik 
Sistemini (SENI) işletmek olan bir devlet 
elektrik şirketidir. 

www.eted.gov.do/  

Ulusal Film Müdürlüğü 
(DGCINE) 
  

Sinema endüstrisi 

Film Endüstrisinin gelişimini teşvik etmek, 
Sinematografik ve Görsel-İşitsel faaliyetler 
için politikalar oluşturmak ve düzenlemek, 
108-10 sayılı Kanun hükümlerine uygun 
olarak ulusal film endüstrisinin 
modernizasyonu ve uluslararasılaşmasına 
katılmak. 

www.dgcine.gob.do/  

Enerji ve Maden 
Bakanlığı (MEM) 
  

Enerji ve Madenler 

Madencilik-metalurji endüstrisi ile ilgili her 
şeyi geliştirmek ve korumaktan sorumlu 
organ. 

www.mem.gob.do/  

Çevre ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
(MIMARENA) 
  

Çok sektörlü 

Amaçları, arazi, su, deniz, orman, mağara 
ve maden kaynaklarının kullanımı dahil 
olmak üzere doğal kaynakların kullanımını 
düzenlemektir. 

www.environment.gob.d
o/  

Dominik 
Telekomünikasyon 

Telekomünikasyon 
Sinyallerin herhangi bir elektromanyetik 
yöntemle iletilmesi ve alınması olarak 

www.indotel.gob.do/  

http://www.mitur.gob.do/
http://www.dpp-mitur.gob.do/
http://www.cnzfe.gob.do/
http://www.cne.gob.do/
http://sie.gob.do/
http://www.eted.gov.do/
http://dgcine.gob.do/web/
http://www.mem.gob.do/
http://ambiente.gob.do/
http://ambiente.gob.do/
http://indotel.gob.do/
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Enstitüsü (INDOTEL) 
  

tanımlanan telekomünikasyon sektörünü 
bütünüyle düzenleyen,  

Ulusal Fikri Mülkiyet 
Ofisi (ONAPI) 
  

Çok sektörlü 

Dominik Cumhuriyeti’nde Sınai Mülkiyet 
mevzuatının idaresinden sorumlu: Telif 
hakkı, ticari markalar, ticari isimler, ilaçlar, 
biyoteknoloji ve patentler. 

www.onapi.gov.do/  

Hazine  
  

Çok sektörlü 

Kamu sektörünün gelir, gider ve 
finansmanını içeren maliye politikasının 
hazırlanması, yürütülmesi ve 
değerlendirilmesinden sorumlu olup, 
Gümrük Ruhsatları, Gemi Alıcı Acentesi 
olarak çalışma ruhsatları hizmetini 
sunmaktadır.  

www.hacienda.gob.do/  

Gümrük Genel 
Müdürlüğü (DGA) 
  

Çok sektörlü 

Dominik Cumhuriyeti'ndeki ticareti 
kolaylaştırın ve kontrol edin, tahsilatları 
artırın ve yurt dışından farklı risk türlerini 
azaltın 

www.aduanas.gob.do/  

Özel Sınır Geliştirme 
Bölgesi Koordinasyon 
Kurulu 
  

Çok sektörlü 

28-01 sayılı Kanun ve kanun uygulama 
yönetmelikleri ile oluşturulan kurumun temel 
işlevi, sınır bölgesinde iş projelerinin 
uygulanmasını teşvik eden tedbirler 
almaktır. 

www.mic.gob.do/nosotr
os/dependencias/consej
o-de-coordinacion-de-
zona-especial-
desarrollo-fronterizo-
ccdf  

Geliştirme ve 
Endüstriyel Rekabet 
Merkezi 
(PROINDUSTRIA) 

Çok sektörlü 

Ülkenin Sanayi Sektörünün tüm projelerinin, 
planlarının ve önlemlerinin düzenleyici ve 
temsili bir kuruluşu olarak Endüstriyel 
Rekabet Edebilirlik Kanunu olarak 
adlandırılan 392-07 sayılı Kanun gereğince 
ortaya çıkmaktadır.  

www.proindustria.gob.d
o/  

Göç Genel Müdürlüğü Çok sektörlü 

Vatandaşların ve yabancıların Dominik 
topraklarına giriş ve çıkışlarına ilişkin yasa 
ve yönetmeliklere uyumu sağlamakla 
görevlidir. Yatırım Konutu 

www.migracion.gob.do/  

çalışma Bakanlığı Çok sektörlü 
Dominik Cumhuriyeti'ndeki çalışma konuları, 
Çalışma Bakanlığı İş Kanunu tarafından 
düzenlenir.  

www.ministeriodetrabaj
o.gob.do/  
  

İç Vergiler Genel 
Müdürlüğü (DGII) 

Çok sektörlü 

İç Vergiler Genel Müdürlüğü, Dominik 
Cumhuriyeti'ndeki ana iç vergilerin ve 
ücretlerin idaresi ve / veya tahsilinden 
sorumlu kurumdur. 
DGII, 166-97 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle ortaya çıkar. 

www.dgii.gov.do/Pagina
s/inicio.aspx  

Dominik Cumhuriyeti 
Menkul Kıymetler 
Müfettişliği (SIV) 

Parasal 

19-00 Sayılı Menkul Kıymet Piyasası 
Kanunu ile oluşturulan kurum. Dominik 
Cumhuriyeti menkul kıymetler piyasasını 
denetler ve teşvik eder, 
yatırımcıyı koruyan düzenlemeler yoluyla. 

www.siv.gov.do/  

Bayındırlık ve 
Haberleşme Bakanlığı 
(MOPC) 

Altyapı / çok sektörlü 

MOPC, Planları İşleme Dairesi ve Kara 
Trafik Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu 
Binalar Genel Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. 
  
İşlevler: Ulaşım altyapısı işlerini oluşturun, 
onarın ve bakımını yapın. 
Liman işlerini inceleyin, tasarlayın, inşa edin 
ve iyileştirin. 
Arazi trafiğini organize edin, kontrol edin, 
koordine edin ve planlayın. İşlerin inşası için 
normlar oluşturun. 
  

www.mopc.gob.do/ 
  

http://www.onapi.gov.do/
http://www.hacienda.gob.do/
http://www.aduanas.gob.do/
http://www.mic.gob.do/nosotros/dependencias/consejo-de-coordinacion-de-zona-especial-desarrollo-fronterizo-ccdf
http://www.mic.gob.do/nosotros/dependencias/consejo-de-coordinacion-de-zona-especial-desarrollo-fronterizo-ccdf
http://www.mic.gob.do/nosotros/dependencias/consejo-de-coordinacion-de-zona-especial-desarrollo-fronterizo-ccdf
http://www.mic.gob.do/nosotros/dependencias/consejo-de-coordinacion-de-zona-especial-desarrollo-fronterizo-ccdf
http://www.mic.gob.do/nosotros/dependencias/consejo-de-coordinacion-de-zona-especial-desarrollo-fronterizo-ccdf
http://www.mic.gob.do/nosotros/dependencias/consejo-de-coordinacion-de-zona-especial-desarrollo-fronterizo-ccdf
http://www.proindustria.gob.do/
http://www.proindustria.gob.do/
http://www.migracion.gob.do/
http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/
http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/
http://www.dgii.gov.do/Paginas/inicio.aspx
http://www.dgii.gov.do/Paginas/inicio.aspx
http://www.siv.gov.do/
http://www.mopc.gob.do/
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İnşaat malzemelerinin kalitesini kontrol edin. 
İmar plan ve programlarının hazırlanmasına 
yönelik sosyo-ekonomik ve teknik çalışmalar 
yapmak. 
  

Halk Sağlığı Bakanlığı 
(MSP) 

Çok sektörlü 

Aşağıdakilerin hizmetleri aracılığıyla, 
öncelikli gruplara vurgu yaparak, nüfusun 
ihtiyaçlarını karşılamak için Sağlığın sosyal 
üretimini teşvik ederek kaliteli kapsamlı 
sağlık hizmetlerine eşit erişimi garanti edin: 
Exequatur, ilaç, staj, gıda ve Habilitasyon. 

www.msp.gob.do/ 

Yüksek Öğretim, Bilim 
ve Teknoloji Bakanlığı 
(MESCYT)  

Eğitim 

Ulusal Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji 
Sistemini teşvik etmek, düzenlemek ve 
yönetmekle görevli, yüksek öğrenim, bilim 
ve teknoloji alanında Yürütme Gücü Organı. 
Yasaya göre139-01 . 

www.mescyt.gob.do/  

Amerika Teknolojik 
Enstitüsü (ITLA) 

Eğitim 

Kar amacı gütmeyen, kamuya açık, teknik 
bir yüksek öğrenim kurumudur. Dominik 
Cumhuriyeti'nde teknolojik eğitim konusunda 
uzmanlaşmış tek kişi. 

www.itla.edu.do 

Ulusal Mesleki Teknik 
Eğitim Enstitüsü 
(INFOTEP) 

Eğitim 

Ulusal Mesleki Teknik Eğitim Sisteminin 
yönetim organıdır ve 116 sayılı Kanunla, 
işgücü piyasasında ortaya çıkan 
pozisyonların yeterli performansı için nitelikli 
insan kaynağına ihtiyaç duyan üretken 
sektörlere cevap vermek ve bu şekilde, 
Dominik Cumhuriyeti'nin ekonomisi ve 
gelişimi. 

www.infotep.gob.do 
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