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c) Damga Vergisinde

Madde 355 - (2365 say›l› Kanunun 79 uncu maddesiyle de¤iflen
madde) a) Damga Vergisi mevzuuna giren ka¤›tlar ve ilanlara
yap›flt›r›lan pullar, Damga Vergisi Kanununun belli etti¤i
flekilde iptal edilmemiflse, iptal edilmemifl olan pullar›n k›ymeti
üzerinden maktu vergilerde yüzde 50, nispi vergilerde yüzde 10
vergi cezas› kesilir. Bu hüküm, resmi daireler, noterler, bankalar
ve anonim flirketlerle 3659 say›l› Kanuna tabi kurumlara ve
derneklere ibraz edilen veya gönderilen ka¤›t ve ilanlar›n iptal
edilmemifl pullar› hakk›nda uygulanamaz.
b) Damga Vergisi ilgili Vergi Kanununda belli edildi¤i flekilde
ifa edilmeyen hallerde maktu vergilerde verginin yüzde 50'si ve
nispi vergilerde yüzde 10'u nispetinde usulsüzlük cezas› al›n›r.

c) Damga Vergisinde
Madde 355. – (5281 Say›l› Kanun’un 15’nci maddesi ile
de¤ifltirilen madde. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) Damga Vergisi ödenmemifl veya
noksan ödenmifl kâ¤›tlar›, vergi ve cezas› tahsil edilmeden
tasdik eden veya örneklerini ç›kar›p veren noterler ad›na
her kâ¤›t için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden
maktu vergilerde % 50, nispî vergilerde % 10 oran›nda
özel usulsüzlük cezas› kesilir. Ancak, bu madde
kapsam›nda kesilecek özel usulsüzlük cezalar› her bir kâ¤›t
için 1 Yeni Türk Liras›ndan az olamaz.

AÇIKLAMA

Damga vergisinin tahsilat›nda damga pulu yap›flt›r›lmas› usulü uygulamadan kald›r›lm›fl bulundu¤undan, 213 say›l› Kanunun
Damga Vergisine iliflkin sorumluluk ve ceza hükümlerinde gerekli de¤ifliklikler yap›lm›fl ve madde hükümleri Yeni Türk Liras›
ile günün ekonomik koflullar›yla uyumlu hale getirilmifltir.
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Madde 356 - 1. (2000/1697 say›l› BKK ile art›r›lan miktarlar Madde 356 – (5281 Say›l› Kanun’un 44/1’nci maddesi ile
Kanundaki miktarlar›n yan›nda parantez içinde yaz›lm›flt›r yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden
Geçerlilik: 1.1.2001 Yürürlük: 11.12.2000) Resmi daireler, geçerli olmak üzere 31/12/2004)
noterler, bankalar ve anonim flirketlerle 3659 say›l› Kanuna tabi
kurumlara ve derneklere ibraz edilen veya gönderilen ve pullar›
Vergi Kanununun belli etti¤i flekilde iptal edilmemifl bulunan
evrak›, pullar›n› resmi mühür veya damga vaz'› suretiyle iptal
etmeden muameleye koyanlar ad›na her varaka için 35.000 (326
Seri No.lu VUK GT ile 2004 y›l› için belirlenen tutarlar)
107.000 lira ceza kesilir. Ancak müteaddit nüsha olarak tanzim
edilmifl olan evrak için bu f›kra gere¤ince her flah›stan al›nacak
cezan›n toplam› 1.700.000 (326 Seri No.lu VUK GT ile 2004
y›l› için belirlenen tutarlar) 5.000.000 liray› geçemez.
2. (488 say›l› Kanunun 31/7 maddesiyle f›kra kald›r›lm›flt›r.)
3. Pulsuz veya pulu noksan ka¤›tlar›, usulen resmi ve para
cezas› tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini ç›kar›p
veren noterler ad›na her ka¤›t için (2000/1697 s. BKK ile
de¤iflen miktarlar: Geçerlilik: 1.1.2001- Yürürlük: 11.12.2000)
170.000 (326 Seri No.lu VUK GT ile 2004 y›l› için belirlenen
tutarlar) 500.000 lira ceza kesilir.
4. (488 say›l› Kanunun 31/7 maddesiyle f›kra kald›r›lm›flt›r.)

AÇIKLAMA

Damga Vergisinin Pul Yap›flt›r›lma usulü kald›r›ld›¤›ndan, ceza uygulamas›na iliflkin madde metni de yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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