
                                                        

 

 

PÜR BAĞIMSIZ DENETĠM  

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK 

ANONĠM ġĠRKETĠ 

   30.09.2014 

            Sirküler, 2014/13 

 

 

Konu : Damga Vergisi Mükellefiyeti ve Sık Yapılan Hatalar  Hakkında. 

 

 Ticari yaşam içerisinde belki de üzerinde en çok tereddüt edilen vergi türlerinin 

başında damga vergisi gelmektedir. Gerek gelişim süreci değerlendirildiğinde günümüz 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı düşünülen kanuni yapısı, gerek ise gelir idaresinin bir 

bütün olarak bu vergi türüne mükellef nezdinde yaklaşımı, damga vergisini maalesef 

uygulayıcılar ve mükellefler açısından en sıkıntılı konulardan biri haline getirmiştir. Esasen 

uygulama geçmişi, kanuni bir düzenlemeye dayanmıyor olsa da Cumhuriyet öncesi döneme 

kadar uzanan damga resmi uygulaması, süreç içerisinde vergi reformları çerçevesinde 1964 

yılında yürürlüğe giren 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ana biçimini almış, takip eden 

süreçte ekli tablolardaki kapsam genişleyerek karmaşık yapısı ile günümüze kadar gelmiştir. 

 

 Yapısı itibariyle harçlarla büyük bir benzerlik taşıyan damga vergisi “kamu 

hizmetlerinden yararlanılması”nın karşılığı olup olmama konusunda bu mali yükümlülük 

çeşidinden ayrılmaktadır. Esasen damga vergisi uygulamasını karmaşıklaştıran ve bu vergi 

türüne mükellefler nezdinde bir direnç gösterilmesine neden olan, mükelleflerin bu vergiyi 

neden ödediğinin tam olarak yapılan işlem ile örtüştürememesidir. Bu bağlamda kişilerin 

birbirleri ile veya devlet ile gerçekleştirdikleri işlemlere hukuki bir nitelik kazandırma amacı 

güden damga vergisi uygulaması, gerekliliği en çok sorgulanan ve eleştirilen vergi türüdür 

denilebilir. Bu algıda maalesef idarenin bir takım zorlama yorumları da belirleyici faktör 

olmuştur. 

 

 Aşağıda öncelikle damga vergisi uygulamasında verginin konusu ve vergiyi doğuran 

olay açıklanmış, sonrasında sözleşmelerde damga vergisi uygulamasında matrah ve damga 

vergisinin hesaplanmasına etki edecek diğer unsurlar ana hatları ile uygulamada yaşanan 

tereddütlü işlemler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
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 1. DAMGA VERGĠSĠNĠN KONUSU VE VERGĠYĠ DOĞURAN  OLAY 

 

 01.07.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu‟nun 1.Maddesi‟nde kanuna ekli 

(1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların damga vergisine tabi olduğu belirtilerek, „kâğıt‟ 

teriminden “yazılıp imzalanmak ya da imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle 

düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler 

ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde 

oluşturulan belgeler”in anlaşılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda damga 

vergisini gerçek ve tüzel kişilerin birbirleri ile ya da devletle yaptıkları hukuki nitelik taşıyan 

işlemlerde düzenledikleri belgeler ya da kâğıtlar üzerinden hesaplayarak ödedikleri mali 

yükümlülükler olarak tanımlamak mümkündür.  

 

 Kanun‟un „Konu‟ başlıklı 1‟inci maddesi kapsamında değerlendirildiğinde bir işlemin 

damga vergisinin konusuna girip girmediğinin tespit edilebilmesi, bu işlemi birbiri ile sıkı bir 

bağ içerisinde bulunan 4 temele oturtarak analiz etmek ile mümkündür: 

 

 - Öncelikle verginin konusu gerçekleştirilen hukuki işlemi ispat etme amacı ile ibraz 

aracı olarak kullanılabilecek yazılı bir kâğıdın varlığını ve bu kâğıdın Kanun‟a ekli (1) sayılı 

listede yer alıyor olmasını gerekli kılar. Kanun‟da ayrıca manyetik ortamda ve elektronik veri 

(elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen taşınan ve saklanan kayıtlar) şeklinde 

oluşturulan belgeler (elektronik imza kullanılarak düzenlenenler) de bu kapsamda 

değerlendirilmiştir. Bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde örneğin sözlü sözleşmeler damga 

vergisinin konusuna girmemektedir. 

 

 - Verginin konusu ile ilgili diğer önemli husus ise bu kâğıtların imza veya imza yerine 

geçen bir işaret ile imzalanması veya işaretlenmesidir. Sadece sözleşmenin düzenlenmiş 

olması yeterli olmamakta bu sözleşmenin karşılıklı hukuki sonuç doğuracak şekilde imza 

altına alınması ya da imza yerine geçen bir işaret ile işaretlenmesi gerekmektedir. 

 

 - Diğer ana unsur ise bahse konu kâğıtların verginin konusuna girebilmesi için kural 

olarak bunların Türkiye‟de düzenlenmesi ya da yurtdışında düzenleniyor olsa bile Türkiye‟de 

resmi dairelere ibraz ediliyor olması ya da bu kâğıtların Türkiye‟de hukuksal bir sonuç elde 

etme amacı ile kullanılması gerekliliğidir. Yani bu kâğıtların hükümlerinden Türkiye‟de 

faydalanılmalıdır.  

 

 - Son olarak ilgili kâğıdın damga vergisinden istisna edilmemiş olması gerekmektedir. 

 Bu kapsamda bahsi geçen belgelerin düzenlenmesi yani işlemlerin Türkçe veya 

yabancı bir dil aracılığıyla kâğıda dökülmesi ile bu kâğıda imza veya imza yerine geçecek bir 

işaretin konulması ile vergiyi doğuran olay da gerçekleşmiş olacaktır. 
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 2. DAMGA VERGĠSĠNE ESAS MATRAH VE UYGULAMADAKĠ  HATALAR 
 

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu‟nun 4. Maddesi bir kâğıdın tabi olacağı verginin 

hesaplanması veya belirlenmesi için o kâğıdın içeriğine bakılarak, tespit edilen bu içeriğe 

göre kanuna ekli olarak yer alan (1) sayılı tabloda yazılı vergisinin bulunacağını hüküm altına 

almıştır. Kanun, şekil olarak kanunlarda belirtilen belgelerde, belgelerin bu kanunlardaki 

adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise belgelerin içerdiği hükümlere bakılarak hangi kapsamda 

değerlendirileceğinin tespiti yolunu göstermiştir. Buna ilaveten bazı kâğıtlar, kâğıtta yazılı 

parasal tutar üzerinden verginin hesaplanması esasına yani değer esasına tabi olmakta, bazı 

kâğıtlar ise adet başına maktu yani miktar esaslı hesaplamaya tabi olmaktadır. Burada asıl 

olan damga vergisi uygulaması kapsamında düzenlenen kâğıdın ya da belgenin belli bir 

parayı içerip içermediğidir. Belirli para içeren kâğıtlar bu durumlarına göre belirli para 

içermeyen kâğıtlar da bu durumlarına göre vergilendirilecektir. 

 

 2.1. DAMGA VERGĠSĠNE KONU KÂĞIDIN BELLĠ PARAYI  ĠÇERĠP ĠÇERMEMESĠ 

DURUMUNDA MATRAH 
 

 Uygulamada en sık yapılan hatalardan biri Kanun‟un 10‟uncu maddesinde 

vurgulanan, kağıt ya da belgelerin belli bir para veya meblağ içermesi koşulunu vergiden 

kaçınma aracı olarak yorumlama çabasıdır. Genel olarak sözleşme serbestîsi kapsamında 

mümkün olmakla birlikte ticari teamül çerçevesinde belirli bir tutar ve bedel içermesi gereken 

sözleşmelerde tutar belirtilmeyerek damga vergisinden kaçınılmaya çalışılmakta bu da 

mükellefler ile  idare arasında bir takım ihtilaflara neden olmaktadır. 

 

 Bu noktada vurgulanması gereken „belli para‟ ifadesi ile kâğıtlarda belirtilen tutar ya 

da kâğıtta bulunan birim fiyat, miktar gibi bilgilerden yola çıkarak çarpma toplama gibi 

işlemler yapmak suretiyle hesaplanması mümkün olabilecek tutarın algılanması gerektiğidir. 

Bu konuda gerek idarenin gerekse yargının görüşleri birbirine paraleldir. Örneğin Danıştay 

7.Dairesi‟nin 12.10.2004 tarih E.2001/3798 K.2004/2005 sayılı kararında “Olayda, vergisi 

uyuşmazlık konusu sözleşmede, iki parsel üzerinde 22x22 metre ebatlı 10'ar katlı iki blok 

yapımı işinin bedelinin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟nın belirlediği yapı birim maliyet 

fiyatları ile belirleneceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmede yapımı taahhüt edilen iş, sözleşmede 

yer alan ebatlara göre m2 olarak belli olduğundan; anılan Bakanlıkça ilan edilen yapı birim 

maliyet fiyatlarının sözü edilen m2 ile çarpılması suretiyle sözleşmenin ihtiva ettiği bedelin 

hesaplanması olanaklıdır. Dolayısıyla, içerdiği matematiksel verilerden hareketle belli parayı 

içerdiği saptanan sözleşme nedeniyle nispi vergi hesaplaması olanağı bulunduğundan; 

işlemin iptali yolundaki mahkeme kararındaki gerekçeye katılma olanağı bulunmamaktadır.” 

denilerek sözleşme açık olarak parasal bir ifade içermese dahi içeriği itibariyle belli bir bedel 

hesaplamaya imkân tanıyor ise damga vergisi uygulaması kapsamında belli bir parayı ihtiva 

ediyor olduğu kabul edilmiş ve oransal vergi uygulamasının doğruluğuna işaret etmiştir. 
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 Kâğıtların belli parayı içerecek veya belli paranın hesaplanmasını sağlayacak şekilde 

düzenlenemediği durumlarda ise oransal vergilemenin olanağı yoktur. Bu durumda 

vergilendirme, miktar esaslı hesaplama dikkate alınarak maktu tutarlar üzerinden 

yapılacaktır. Konuyu yine bir Danıştay kararı üzerinden değerlendirmek istersek eğer 

Danıştay 9.Dairesi‟nin 14.02.1990 tarih E.1989/4572 K.1990/461 sayılı kararı “Olayda 

Türkiye Çimento ve T.Sanayi T.A.Ş.`nin davacı şirketten 1989 yılının Mayıs, Haziran, 

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında olmak üzere toplam 100.000 ton çimento 

almak istediği, fiyatının ise, alıcının Yarımca Limanı‟nda kamyona teslim ambalajlı çimento 

fiyatının %75`i olacağı beyan edilerek teklifte bulunulduğu, davacı şirketçe de bu teklifin 

kabul edildiği ve bu suretle akdi mutazammın kabul mektubunun oluştuğu anlaşıldığından 

anılan sözleşmenin Damga Vergisine tabi tutulmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, aynı kanunun 10.maddesinde, Damga Vergisinin nispi veya maktu olarak 

alınacağı nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli 

paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas tutulacağı, belli para teriminin ise 

kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği 

hükme bağlanmıştır. Akdi mutazammın kabul mektubu ile oluşan sözleşmede, satın alınacak 

çimento miktarı belli olmakla beraber yasada öngörüldüğü şekilde fiyatı ve kıymeti belirleyen 

kesin rakam (belli para) bulunmadığından anılan sözleşmenin maktu Damga Vergisine tabi 

tutulması gerekirken, nispi Damga Vergisine tabi tutulmasında yasal isabet 

görülmemiştir.”şeklindedir. 

 

 İdarenin kâğıtların belli para ihtiva edip etmemesi konusu ile ilgili olarak 5281 sayılı 

kanun ile Damga Vergisi Kanunu‟na ekli (1) sayılı tabloda yaptığı sınıflandırma ile ilgili 

düzenlemeler tüm bu açıklamalar ışığında dikkat çekicidir. Şöyle ki, 04.02.2005 tarihinde 

yayımlanan 43 Seri No‟lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği‟nde de detayı ile açıklanan 

düzenleme sonucunda Kanun‟a ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı 

bölümü “A-Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” ve “B-Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar” olarak 

bölümlenmiş, isim olarak belli parayı ihtiva eden kağıtlar kısmında sayılan ancak içerik 

itibariyle belli para ihtiva etmeyen kağıtlar damga vergisi uygulamasının dışına çıkarılmıştır. 

Bu doğrultuda tabloda belli parayı ihtiva eden kâğıtlar başlığı altında yer alan 

mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler, kira mukavelenameleri, kefalet, teminat 

ve rehin senetleri, fesih nameler çeşitli nedeler ile belli parayı ihtiva etmemeleri durumunda 

ne oransal ne de maktu damga vergisi uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

Elbette ki konunun başında vurguladığımız kâğıtların içeriğinin bir hesaplama yapma imkânı 

tanıması bu durumun hassas ve üzerinde dikkatle durulması gereken noktasını 

oluşturmaktadır. Bu aşamada bedelin sonradan belli olması durumunda izlenecek yol ise son 

derece önemlidir. 
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 2.2. BEDELĠN SONRADAN BELLĠ OLMASI VE BAġKA BĠR KÂĞIDA ATIF 

YAPILMASI DURUMUNDA MATRAH 

 

 2.2.1. Bedelin Sonradan Belli Olması 

 

 Yapısı itibariyle sözleşmenin düzenlenme aşamasında çeşitli nedenler ile sözleşmeye 

konu bedelin belli olmaması ve daha sonra belli olması da tereddüt yaşanan sorunların 

başında gelmektedir. Öyle ki ticari faaliyet içerisinde işin devamlılığının sağlanması 

doğrultusunda karşılıklı sözleşmenin imza altına alınması ancak bedelin daha sonra fiilen işin 

gerçekleştiği anda ortaya çıkması, sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda üzerinde 

durulması gereken nokta sözleşme tarihinden sonra belli olan bedelin mektup veya şerhlerle 

yine bir belgeye bağlanıp bağlanmadığıdır. Çünkü Damga Vergisi Kanunu‟nun 2.Maddesinde 

“vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu 

kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya 

bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi” olacağı açıklanmış, 

14.Maddesinin ikinci fıkrasında “belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi 

halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi” olacağı hüküm altına alınmıştır. Yani, 

bedelin sonra belli olması ve bunun ek bir kâğıt ile ya da mevcut sözleşmenin üzerine şerh 

düşerek belgeye bağlanması yapılan işlemi damga vergisi kapsamı içerisine alacaktır. 

Örneğin Gelir İdaresi Başkanlığı‟nın 11.06.2008 tarih B.07.1.GİB.0.02.62/6202-2636-58022 

sayılı muktezasında “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, tam tasdik sözleşmesi 

dışındaki diğer sözleşmelerde, düzenlendiği anda belli bir tutarı ihtiva etmesi durumunda bu 

tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması, belli tutar ihtiva etmemesi durumunda ise 

damga vergisinin aranılmaması, ancak, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine 

ilişkin ücretin sözleşme düzenlendikten sonra belirlenmesi ve bu tutarın sözleşmeye 

eklenmesi halinde, bu durumun şerh olarak kabul edilmesi ve değişikliğin yapıldığı tarih 

itibariyle bu sözleşmelerin 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü gereğince 

damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.” denilerek bedelin sonradan belli olması ve 

sözleşmeye eklenmesi durumunda gerçekleştirilen işlemin şerh olarak kabul edilerek belli 

olan tutar üzerinden damga vergisi hesaplanması gerektiği vurgulanmıştır. 

 

 2.2.2. Bedelin Belirtilmediği Kâğıtta BaĢka Bir Kâğıda Atıf Yapılması 

 

 Uygulamada bedelin kâğıt veya belge üzerinde gösterilmediği ancak bu kâğıtta içerik 

itibariyle belirli bir fiyat listesi veyahut tarifeye atıf yapıldığı durumlar da söz konusu 

olabilmektedir. Bu tip bir atıf söz konusu ise ve yapılan atıf çerçevesinde, kâğıdın içeriğinde 

yer alan miktar gibi bilgilerden ve atıf yapılan kâğıtta yer alan bilgilerden yola çıkarak çarpma 

toplama gibi basit işlemler yapmak suretiyle bedel hesaplanabiliyor ise bu kâğıt damga 

vergisinin konusuna girecektir. 
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 Damga Vergisi Kanunu‟nun konu ile ilgili 4‟üncü maddesinde “mahiyeti tayin edilmek 

istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine 

nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır” denilerek bu hususa işaret edilmiştir. Burada 

üzerinde durulması gereken nokta şudur ki, atıf yapılan kâğıt ile içerik açısından bir bağlantı 

kurulabilmesi için bu kâğıdın daha önce düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde atıf 

yapılan kâğıt ileriki tarihte düzenlenecek veya oluşturulacak ise bahse konu belgenin 

düzenlendiği ve imzalandığı anda belli para kavramı işlem bazında yine belirsiz kalacak ve 

damga vergisi uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Konu ile ilgili olarak idarenin 

bakış açısını yansıtan, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02/06/2011 tarihli 

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-607 sayılı muktezada “Lojistik Hizmet Bedelleri başlıklı 

kağıdın incelenmesinden ise, söz konusu kağıdın "Depolama Yönetimi ve Hizmet Bedelleri 

Fiyatlama Tablosu" başlıklı 1 inci maddesinde, depo yönetimi ve hizmet bedeli olarak, 

depodan çıkan ürün adedi üzerinden birim ücretlendirmenin yapılacağı, birim 

ücretlendirmeye konu olan ürünlerin sözleşmede tanımlandığı, buna göre lojistik 

hizmetlerinin tüm ürün çıkış adetleri üzerinden ücretlendirileceği, fatura döneminin aylık 

olduğu ve 0,20 EURO/Adet birim fiyat üzerinden fatura düzenleneceği, Depolama Yöntemi 

ve Hizmet Bedelleri Fiyatlandırma Tablosunun sezonluk olarak değerlendirileceği ve sezon 

sonunda ortaya çıkacak oranlara göre fark oluştuğunda müşteriye geriye dönük fark faturası 

tanzim edileceği, depolama hizmetleri için belirlenen fiyatların yıllık 4.000.000 çıkış adedine 

ulaşana kadar geçerli olduğu, bu rakamın geçilmesi durumunda fiyatların karşılıklı olarak 

yeniden belirleneceği; "Fiyat ve Hesaplama" başlıklı 3 üncü maddesinde Ek-2'de anılan 

fiyatların sözleşme imzalandığı tarihteki üzerinde anlaşılan kur üzerinden Türk Lirasına 

dönüştürüleceği, sözleşme süresince her takvim yılı başlangıcında (TEFE+TUFE)/2 oranı ile 

birim fiyatların tekrar hesaplanacağı, son fiyat düzenleme tarihinden sonra yıllık enflasyon 

değerinin %20'yi aşması durumunda ... A.Ş.'nin yeni fiyat düzenleme tarihini beklemeden 

fiyat düzenlemesi yapacağı belirlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır. Yukarıda yapılan 

açıklamalar çerçevesinde, "Lojistik Hizmet Sözleşmesi" başlıklı kâğıdın düzenlendiği tarihte, 

sevkiyatı yapılacak ürünler ile bu ürünlerin birim sevk edilen adet başına fiyatlarının tespit 

edilemediği dikkate alındığında, belli parayı ihtiva etmeyen söz konusu sözleşmenin damga 

vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.” denilerek, kâğıdın düzenlenmesi sonrasında 

oluşacak şartlar dâhilinde belirlenebilecek bir tutar söz konusu ise işlemin yani vergiyi 

doğuran olayın gerçekleştiği anda üzerinden damga vergisi hesaplanacak bedelin belli 

olmamasının damga vergisi uygulamasına engel olacağına vurgu yapılmıştır. 
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 2.3. BĠR KÂĞITTA BĠRBĠRĠNE BAĞLI VEYA BĠRBĠRĠNDEN  BAĞIMSIZ BĠRDEN 

FAZLA AKĠT VEYA ĠġLEM  BULUNMASI DURUMUNDA MATRAH 

 

 Ticari yaşam içerisinde taraflar arasında gerçekleştirilecek birbirinden bağımsız işlere 

tek bir sözleşmede yer verilebildiği gibi, tek bir işlemden doğan ancak süreç içerisinde 

birbirine bağlı ancak farklı gerçekleşme şartlarına bağlı düzenlemelere de yer verildiği de 

görülmektedir. Bu doğrultuda belge içeriğinde birden fazla işlem söz konusu ise bu işlemlerin 

birbirine bağlı olup olmadığı irdelenerek matrah tespit edilmelidir. Damga Vergisi Kanununun 

6‟ıncı maddesi birbirine bağlı ve birbirinden bağımsız birden fazla akit veya işlemin aynı 

belgede bulunması halini “Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem 

bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kâğıtta toplanan akit ve 

işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek 

vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır” şeklinde hüküm altına almıştır. 

Burada işlemlerin birbirinden doğma birbirinin devamı olması hususu göz önünde 

bulundurulmalıdır. İlgili madde çerçevesinde bir kâğıtta birbirinden bağımsız birden fazla 

işlem olması durumunda bu işlemler Damga Vergisi Kanunu‟na ekli (1) sayılı tabloda yer alan 

nispetlerde ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulmalı birbirine bağlı işlemlerde ise en yüksek 

vergi alınması gereken işlem damga vergisinin hesaplanmasında matrah olarak dikkate 

alınmalıdır.  

 

 2.4. SÖZLEġMENĠN KDV DÂHĠL TUTAR ÜZERĠNDEN YAPILMASI DURUMUNDA 

MATRAH 

 

 Damga vergisinin matrahını damga vergisi konusuna giren kâğıt ve belgelerin 

içerdikleri değerin yani belli paranın oluşturduğunu yukarıda detayları ile açıkladık. Ancak 

damga vergisi uygulamasında en çok yaşanan tereddütlerden ve yapılan hatalardan bir 

diğeri de sözleşme içeriğinde yer alan ve damga vergisi matrahına esas teşkil eden bedelin 

katma değer vergisi dâhil olarak mı yoksa hariç olarak mı damga vergisi hesaplamasında 

dikkate alınacağı hususudur.  

 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi kanunun üzerinde durduğu belli para teriminin kâğıt 

veya belgelerin içerdiği veya bunlarda yazılı rakamlar üzerinden hesaplanabilecek meblağı 

ifade ettiği açıktır. Ancak mükellefler nezdinde oluşan tereddüt doğrultusunda idarenin konu 

ile ilgili 29/01/1997 tarihinde yayımladığı 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel 

Tebliği‟nde, idarenin “damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin 

bedeli üzerinden hesaplanması uygun görülmüştür” diyerek belli para kavramına ulaşmak 

için KDV‟yi matrahın dışında tutmak istediği anlaşılmaktadır. 
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 Kaldı ki katma değer vergisi yapısı itibariyle son kullanıcılar dışında genel olarak 

mükellefler açısından elde edilen bir değer değildir ve geçici bir nitelik taşır. Katma değer 

vergisini karşı taraftan tahsil eden mükellef bunu bağlı bulunduğu vergi dairesine ödemek ile 

yükümlüdür. Bu bakış açısı ile katma değer vergisinin asıl yüklenicisi nihai yüklenici 

konumundaki son kullanıcı olmaktadır. Bu doğrultuda işin bedeli üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisi sözleşmeye bağlanan işin bedelinin bir parçasıymış gibi düşünülemez. 

Nitekim benzer bir konu ile ilgili olarak Danıştay 7. Dairesi‟nin 25/02/1998 tarih E.1997/02496 

K.1997/00669 sayılı kararı “Buna göre, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun sözü edilen 

madde hükümleri uyarınca hesaplanacak damga vergisi matrahını, sözleşmede belirtilen 

bedel (hizmet bedeli) oluşturduğundan ve bu bedele katma değer vergisinin de ilave edilmesi 

gerektiği yolunda adı geçen kanunda herhangi bir hükme yer verilmemiş bulunması ve katma 

değer vergisinin iş bedelini artırıcı bir nitelik taşımaması karşısında, bu bedele katma değer 

vergisinin de ilave edilmesi suretiyle yapılan tahakkukta isabet görülmemiştir.”şeklindedir. 
 

 Tüm bu açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde sözleşme içeriğinde bedelin 

KDV dâhil bir biçimde ifade edilmesi durumunda hesaplanması gereken damga vergisinin 

katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanması 

gerekmektedir. 
 

 3. SÖZLEġMENĠN ÜRESĠNĠNĠ UZATILMASI  
 

 Damga Vergisi Kanunu‟nun 14‟üncü maddesi “Mukavelenamelerin müddetinin 

uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınır” diyerek süresi taraflarca uzatılan 

sözleşmelerin bu işlem nedeni ile yeniden aynı oranda veya tutarda damga vergisine 

muhatap olacağını hüküm altına almıştır. Süre uzatımından anladığımız sözleşmenin 

tekerrür etmesi veya ilave iş meydana gelmesidir. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 

verilen 20/02/2012 tarihli B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1402-230 sayılı muktezada 

“Bakanlığımızın 01.02.1973 tarih ve 6483-6 sayılı genel yazısında, mukavelename 

sürelerinin, ilk mukaveledeki işten ayrı olarak, yeniden bir iş veya taahhüdü icap ettirecek 

şekilde uzatılması halinde, artan belli ya da hesap edilebilir meblağ üzerinden nispi damga 

vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir. Bu itibarla, ... işine ilişkin revize iş programıyla 

ilk ihalede düzenlenen sözleşmenin süresinin uzatılması ve aynı zamanda ilave iş 

yaptırılması halinde, revize iş programına ilişkin düzenlenen kağıdın ilave işe ait tutar 

üzerinden damga vergisine tabi tutulması, iş artışı olmaksızın işin süresinde 

bitirilememesinden dolayı ilave süre verilmesi halinde ise söz konusu kağıdın damga 

vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.”denilerek süre uzatımı ile birlikte ilk sözleşmede 

yer alan işten bağımsız ilave iş meydana gelmesi durumunda damga vergisine tabi olacağı 

ancak ilave iş veya bir değer artışı söz konusu olmadan işin tamamlanamaması nedeni ile 

sözleşmenin süresinin uzatılmasının damga vergisi uygulaması kapsamında 

değerlendirilmeyeceği vurgulanmıştır. 
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Bu durumda mevcut bir sözleşmenin devamlılığının sağlanması amacı ile süresinin 

taraflarınca iradi olarak uzatılması, yani sözleşmeye bağlanan faaliyetin süre uzatımı kadar 

tekrarlanması ve bu durumun bir şerh ile veya ek bir belge düzenlenerek karşılıklı olarak 

imza altına alınması durumunda yeni durumu damga vergisi kapsamında değerlendirmek 

gerekecektir. Çünkü bu yeni durum, yeni bir iş veya ek bir taahhüt durumu oluşturacaktır. İlk 

sözleşme konusu faaliyetin sözleşme süresi içerisinde tamamlanamaması halinde sözleşme 

süresinin uzatılması uygulama kapsamı dışında kalacaktır. 

 

 Diğer bir konu da sözleşmede süre ile ilgili olarak düzenlenen hükümlerde belirli 

şartların gerçekleşmesi halinde sözleşme süresinin kendiliğinden uzayacağına dair bir 

hükmün koyulması halidir. Genel olarak damga vergisi uygulamasında süre uzatımı 

konusuna ışık tuttuğunu düşündüğümüz Danıştay 7. Dairesi‟nin 20.12.1995 tarih 

E.1993/5576 K.1995/5516 sayılı kararı, “Aynı sözleşme ile kredi kullandırılmasına devam 

edilmesi halinde kanunun aradığı anlamda süre uzatımına ilişkin bir şerh veya mektup 

bulunmadığı sürece vergiyi doğuran olay gerçekleşmeyeceğinden damga vergisi 

doğmayacağı” şeklindedir. Bu durumda sözleşmede yer alan süre uzatım şartlarının 

gerçekleşmesi durumunda ek bir düzenleme şerh veya belgeyle belgelenmeksizin 

sözleşmenin kendiliğinden uzaması halinde damga vergisi konusuna giren yeni bir belge 

düzenlenmediğinden damga vergisi uygulaması söz konusu olmayacaktır denilebilir. 

 

 

 4. YURT DIġI SÖZLEġMELERĠN DURUMU VE DÖVĠZ ÜZERĠNDEN DÜZENLENEN 

SÖZLEġMELER  

 

 Gelişen ekonomik yapı çerçevesinde yabancı ülkeler ile gerçekleştirilen faaliyette 

yaşanan artış özellikle bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin sözleşmeye bağlanması ve 

idarenin bu işlemler ile ilgili olarak damga vergisi uygulaması kapsamındaki eleştirileri son 

dönemde önemli düzeyde artış göstermiştir. Buna ilaveten bazı sözleşmeler, işin gereği 

doğrultusunda yurt içinde yerleşik taraflarca düzenlense dahi döviz bedeller esas alınarak 

düzenlenebilmektedir. 
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 4.1. YURTDIġI SÖZLEġMELERDE DAMGA VERGĠSĠ UYGULAMASI 

 

 Damga Vergisi Kanunu‟nun 1.Maddesi “yabancı memleketlerle Türkiye‟deki yabancı 

elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlar, Türkiye‟de resmi dairelere ibraz edildiği, 

üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden 

faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur” hükmü ile yabancı ülkelerde veya bu ülkelerin 

Türkiye‟de bulunan temsilciliklerinde düzenlenen kâğıtların da damga vergisi uygulaması 

kapsamında verginin konusuna gireceğini hüküm altına almıştır. Damga Vergisi Kanununun 

„Mükellef‟ başlıklı 3.Maddesinde de “Yabancı memleketlerle Türkiye‟deki yabancı elçilik ve 

konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların vergisini, Türkiye‟ de bu kâğıtları resmi dairelere 

ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya her hangi bir suretle 

hükümlerinden faydalananlar öderler” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun hükümleri çok açıktır 

ancak soru işareti yaratan kısım „hükümlerinden faydalananlar‟ dan kastın ne olduğudur. 

 

 4.1.1. ‘Hükümlerinden Faydalanma’ ya Ġdarenin BakıĢ Açısı 

 

 Genel olarak yurt dışı sözleşmeler ile ilgili „hükümlerinden faydalanma‟ tartışmaya ve 

yoruma açıktır. İdare bu hususta tanımın en geniş ifadesi ile konuyu yorumlamaktadır. Konu 

ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14/08/2012 tarihli 

B.07.1.GİB.4.34.18.01-155[1-2012/100]-2579 sayılı mukteza ilgi çekicidir: “Buna göre, 

yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlar 

damga vergisine tabi bulunmamakla birlikte, bu kâğıtlar, Türkiye'de resmi dairelere ibraz 

edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden 

faydalanıldığı takdirde, söz konusu işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla damga vergisine konu 

teşkil edecektir. Yabancı memleketlerde düzenlenen kâğıtlar açısından Türkiye'de 

hükmünden faydalanma konusu ise esas olarak, kâğıtlarda yer alan hak ve yükümlülüklere 

dayanılarak hukuki, ticari, mali olaylar ve sonuçlar yaratmak olarak anlaşılmalıdır. Hüküm bir 

gücün, etkinin ifadesi olduğundan, bir kâğıdın hükmünden yararlanma o kâğıdın gücünden, 

etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, yabancı memleketlerde düzenlenen bir kâğıda 

ilişkin bazı haklardan veya hususlardan Türkiye'de yararlanılması veyahut kâğıda 

dayanılarak Türkiye'de bazı işlemler yapılması o kağıdın hükmünden yararlanıldığı anlamına 

gelmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yurt dışında mukim .... Shipping 

Ltd'nin imal edeceği 2+2 adet 6850 DWT kimyasal tankerlerin inşası için .... Ltd. Şti. 

tarafından Türkiye'de yer tahsis edilmesine ilişkin olarak ...Shipping Ltd ile ... Ltd. Şti. 

arasında yurt dışında düzenlendiği ve hükmünden Türkiye'de faydalanıldığı anlaşılan 

sözleşmenin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir”. 
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 Görüldüğü üzere idare burada „hükümlerinden faydalanma‟ ifadesini en geniş şekli ile 

ilgili kağıdın yükümlülüklerine dayanılarak kurulan ticari ilişki çerçevesinden yürütülen 

faaliyeti dahi faydalanma kapsamında değerlendirmiştir. 

 

 4.1.2. ‘Hükümlerinden Faydalanma’ya Yargının BakıĢ Açısı 
 

 Yargının bakış açısı idarenin bakış açısı ile paralellik arz etmektir. Konuyla ilgili 

Danıştay 7. Dairesi‟nin 20.12.2000 tarih E.1999/294 K.2000/4088 sayılı kararı şu şekildedir: 

“Dosyanın incelenmesinden; davacı Banka hakkındaki tarhiyatın, inceleme elemanı 

tarafından, yukarıda sözü edilen sözleşmenin hükmünden Türkiye'de faydalanıldığından 

bahisle, önerildiği anlaşılmıştır. O halde; dosyadaki uyuşmazlığın çözümü, "hükmünden 

faydalanma" kavramının anlamının ve olayda, gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesine 

bağlı bulunmaktadır. Damga vergisinin konusu olan her kağıt, taraflarına haklar yaratan ya 

da borç, yükümlülük ve ödevler getiren hukuki durumları belli eden veya ispata yarayan 

araçtır. Bu tür bir kâğıdın hükmünden yararlanma ise, belgelenen hukuki durumun 

öngördüğü hak, borç, yükümlülük ve ödevlere işlerlik kazandırılması; başka deyişle, tarafların 

haklarını elde etmeleri, borç, yükümlülük ve ödevlerini de yerine getirmeleridir.  
 

 Yabancı ülkelerde düzenlenen kâğıtlar bakımından, söz konusu elde etme ve yerine 

getirme eylemlerinin Türkiye'de gerçekleşmesi, yukarıda açıklanan yasal düzenlemede 

öngörülen, damga vergisini doğuran olaydır. Yabancı kurumla imzaladığı teminatlı tevdiat 

sözleşmesi ile davacı Banka, kendisine yabancı kurum tarafından depo edilecek mevduat 

karşılığında, bu kurumdan menkul kıymet satın almayı taahhüt etmiştir. Buna göre; söz 

konusu sözleşme ile davacı Bankaya sağlanan hak, kendisine mevduat depo edilmesini 

istemekten; yükümlülük ise, bunun karşılığında yabancı kurumdan menkul kıymet satın 

almaktan ibarettir. Olayda; sözleşmenin tarafları, taahhütlerini yerine getirmiş bulunmaktadır. 

Yani; sözleşmede öngörülen hak ve yükümlülüklere işlerlik kazandırılmıştır. Bu işlerlik 

kazandırma eylemlerinin Türkiye'de gerçekleştirildiklerinde ise, uyuşmazlık yoktur. 

Dolayısıyla, sözleşmenin hükmünden Türkiye'de yararlanma halinin olayda varlığı açıktır. 

Sözleşmede, İngiliz kanunlarına ve mahkemelerinin yetkilerine yapılan gönderme, bu durumu 

değiştirebilecek nitelikte değildir. Bu bakımdan; dava konusu tarh ve ceza kesme 

işlemlerinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” 
 

 Bu doğrultuda yurt dışında imzalanan kâğıdın Türkiye'de resmi dairelere ibraz 

edilmesi, üzerinde devir veya ciro işlemi yapılması veya herhangi bir suretle hükmünden 

faydalanılması verginin konusuna girdiğinden, bu sözleşmelerin kaşe veya imza koyularak 

veya işaretlenerek hukuken tekemmülü sağlandığında damga vergisi uygulaması açısından 

vergiyi doğuran olay da gerçekleşmiş olmakta bu doğrultuda bu belgelerin resmi dairelere 

ibraz edilmesini beklemeksizin verginin hesaplanarak mükelleflerince ilgili vergi dairesine 

ödenmesi gerekmektedir. 
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 4.2. DÖVĠZ ÜZERĠNDEN DÜZENLENEN SÖZLEġMELERDE  DAMGA VERGĠSĠ 

UYGULAMASI 

 

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu‟nun „Yabancı Paraların Türk parasına çevrilemesi‟ 

başlıklı 12‟inci maddesinde “Damga Vergisine tabi kâğıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye 

Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre Damga 

Vergisi alınır” denilerek maliye bakanlığınca ilan edilecek kurların döviz üzerinden 

düzenlenen sözleşmelerde esas alınarak matraha ulaşılacağını hüküm altına almıştır. 

 

 Vergilemenin döviz kurları ile otomatik uyumunu sağlamak ve döviz kurlarında 

karışıklığı önlemek maksadı ile yayımlanan 15 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel 

Tebliği‟nin 3‟üncü fıkrasının 1/a bendinde Türkiye Merkez Bankasınca tebliğde yayımlanan 

yabancı para kurlarında bir değişiklik yapıldığı takdirde Bakanlıkça yeniden bir tebliğ 

yapılması beklenmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca saptanarak duyurulan 

döviz satış kurlarının vergilemede esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda vergi 

matrahına ulaşmak için yapılacak hesaplamada dikkate alınacak kur vergiye doğuran olayın 

gerçekleştiği tarihteki döviz satış kuru olacaktır. 

 

 SONUÇ 

 

 Damga vergisi uygulamasında birçok tereddütlü hususun olduğu bir gerçektir. 

Mevzuatın karmaşık yapısı ile birlikte idarenin mevzuatta yer alan ucu açık konularda geniş 

yorum ısrarı damga vergisi uygulamalarının daha da karmaşık bir hale gelmesine neden 

olmaktadır. Özellikle mükellef tarafında idarenin bakış açısı olabildiğince net bir şekilde 

kavranmalı ve gerek damga vergisi konusuna girecek işlemler ile ilgili olarak eleştirilere 

maruz kalmamak gerekse fazla veya yersiz vergi ödemelerine muhatap olmamak için 

durumun iyi analiz edilerek işlem gerçekleştirilmeli ve damga vergisi mükellefiyeti yerine 

getirilmelidir.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

              Saygılarımızla, 
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