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Nispet:

Madde 14- Ka¤›tlar›n Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) say›l›
tabloda yaz›l› nispet veya miktarlarda al›n›r. (4369 say›l›
Kanunun 77 inci maddesiyle eklenen hüküm) fiu kadar ki her
bir ka¤›t için hesaplanacak vergi tutar› (1) say›l› tabloda yer alan
s›n›rlamalar sakl› kalmak üzere (4842 Say›l› Kanunun 28 inci
maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük: 24.4.2003) 800 milyar
liray› (2004 y›l› için 1.028.000.000.000 lira), 42 Say›l› GT ile
belirlenen tutar) aflamaz. Bir önceki y›lda uygulanan bu azami
tutar, her takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere, o y›l için
tespit ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r. (4842
Say›l› Kanunun 28 inci maddesiyle eklenen ibare, Yürürlük:
24.4.2003) Bakanlar Kurulu yeniden de¤erleme oran›n›n % 50
fazlas›n› geçmemek ve % 20'sinden az olmamak üzere yeni
oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Belli paray› ihtiva eden mukavelenamelerin de¤ifltirilmesi
halinde artan miktar ayn› nispette vergiye tabidir. Bunlar›n
devri halinde asl›ndan al›nan verginin dörtte biri al›n›r.

Madde 14- Ka¤›tlar›n Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) say›l›
tabloda yaz›l› nispet veya miktarlarda al›n›r. (4369 say›l›
Kanunun 77 inci maddesiyle eklenen hüküm) fiu kadar ki her
bir ka¤›t için hesaplanacak vergi tutar› (1) say›l› tabloda yer
alan s›n›rlamalar sakl› kalmak üzere (5281 Say›l› Kanun’un
43/2’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) 800 bin Yeni
Türk Liras›n› aflamaz. Bir önceki y›lda uygulanan bu azami
tutar, her takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere, o y›l için
tespit ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r.
(4842 Say›l› Kanunun 28 inci maddesiyle eklenen ibare,
Yürürlük: 24.4.2003) Bakanlar Kurulu yeniden de¤erleme
oran›n›n % 50 fazlas›n› geçmemek ve % 20'sinden az olmamak
üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir.
Belli paray› ihtiva eden mukavelenamelerin de¤ifltirilmesi
halinde artan miktar ayn› nispette vergiye tabidir. Bunlar›n
devri halinde asl›ndan al›nan verginin dörtte biri al›n›r.
(Finansman Kanununun 95 inci maddesiyle eklenen f›kra)
Mukavelenamelerin müddetinin uzat›lmas› halinde ayn› miktar
veya nispette vergi al›n›r.

AÇIKLAMA

Kanununun 14.Maddesinde de yer alan azami had Yeni Türk Liras›na uyumda dikkate al›narak günün flartlar›na uygun hale
getirilmifltir.
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(Finansman Kanununun 95 inci maddesiyle eklenen f›kra) Akreditif mektup ve telgraflar›nda süre uzat›ld›¤› takdirde
Mukavelenamelerin müddetinin uzat›lmas› halinde ayn› miktar verginin dörtte biri al›n›r.
veya nispette vergi al›n›r.
Yabanc› memleketlerden Türkiye üzerine düzenlenen ka¤›tlar
Akreditif mektup ve telgraflar›nda süre uzat›ld›¤› takdirde ayn› miktarda, yabanc› memleketlerin birinden di¤eri üzerine
düzenlenip Türkiye'de tedavüle ç›kar›lanlar ise yar› nispette
verginin dörtte biri al›n›r.
vergiye tabidir.
Yabanc› memleketlerden Türkiye üzerine düzenlenen ka¤›tlar
ayn› miktarda, yabanc› memleketlerin birinden di¤eri üzerine
düzenlenip Türkiye'de tedavüle ç›kar›lanlar ise yar› nispette
vergiye tabidir.
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Ödeme flekilleri:
Madde 15- Damga Vergisi ka¤›tlara pul yap›flt›r›lmas› ve bu
Kanunda gösterilen hallerde bas›l› damga konulmas› veya
makbuz verilmesi veyahut istihkaktan kesinti yap›lmas›
flekillerinden biriyle ödenir.
(Finansman Kanununun 96 nc› maddesiyle eklenen f›kra) Bu
ödeme flekillerinin hangi ifllemler için ne suretle uygulanaca¤›n›
tespite Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

Ödeme flekilleri:

Madde 15- (5281 say›l› Kanun’un 1’nci maddesi ile
de¤ifltirilen f›kra, Yürürlük:1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) Damga Vergisi makbuz karfl›l›¤›,
istihkaktan kesinti yap›lmas› veya bas›l› damga konulmas›
flekillerinden biriyle ödenir.

(Finansman Kanununun 96 nc› maddesiyle eklenen f›kra) Bu
ödeme flekillerinin hangi ifllemler için ne suretle
uygulanaca¤›n› tespite Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

AÇIKLAMA

Damga Vergisinin Pul yap›flt›r›lmas› suretiyle ödenmesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Damga Vergisine tabi tüm ifllemler için
makbuz mukabili ödeme esas› getirilmektedir.
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Pul yap›flt›r›lmas› flekliyle ödeme:

Pul yap›flt›r›lmas› flekliyle ödeme:

Madde 16- Bu Kanunda gösterilen haller d›fl›nda Damga Madde 16- (5281 Say›l› Kanun’un 44/2’nci maddesi ile
yürürlükten kald›r›lan hüküm. Yürürlük: 1.1.2005
Vergisi ka¤›tlara damga pulu yap›flt›r›lmas› flekliyle ödenir.
Vergi miktar›na eflit olmak üzere birden fazla pul yap›flt›r›lmas› tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)
mümkündür.

Türkiye'de düzenlenerek do¤rudan do¤ruya yabanc›
memleketlerle Türkiye'deki yabanc› elçilik ve konsolosluklara
gönderilen ka¤›tlar ve çekilen telgraflar›n Damga Vergisi
bunlar›n Türkiye'deki kalan kopyalar›na pul yap›flt›r›lmas›
flekliyle ödenir.
(Finansman Kanununun 97 nci maddesiyle eklenen f›kra)
Noterde düzenlenecek ka¤›tlar›n Damga Vergisinin pul
yap›flt›r›lmas› flekliyle ödenmesinde ise bu pullar ka¤›tlar›n
noterde kalan kopyalar›na yap›flt›r›l›r.
Pullar tarihle beraber imza veya mühür konularak iptal olunur.
‹ki pul için bir iptal ifllemi yap›labilir.

AÇIKLAMA

Damga Vergisinin Damga Pulu yap›flt›r›lmak suretiyle ödenmesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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Makbuz verilmesi flekliyle ödeme:
Madde 18- (5035 Say›l› Kanunun 48 inci maddesiyle de¤iflen
ibare, Yürürlük: 2.1.2004; Geçerlilik:1.1.2004) Anonim,
eshaml› komandit ve limited flirket mukavelenameleriyle,
ikmalen vergi ve ceza tarh›na konu teflkil eden ka¤›tlar›n Damga
Vergisi makbuz karfl›l›¤›nda da ödenebilir.
Bunlar d›fl›nda lüzum ve ihtiyaç halinde ka¤›tlara pul
yap›flt›r›lmas› suretiyle ödenmesi laz›m gelen Damga Vergisi
Maliye Bakanl›¤›ndan müsaade al›nmak flart›yle, makbuz
verilmesi flekliyle de ödenebilir.
(Finansman Kanununun 99 uncu maddesiyle eklenen f›kra)
Maliye Bakanl›¤› lüzum görece¤i ka¤›tlar›n vergisini makbuz
verilmesi flekliyle ödetmeye yetkilidir.

Makbuz verilmesi flekliyle ödeme:

Madde 18. - (5281 say›l› Kanun’un 2’nci maddesi ile
de¤ifltirilen madde, Yürürlük:1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) Bu Kanunda gösterilen haller
d›fl›nda Damga Vergisi makbuz karfl›l›¤›nda ödenir.

Maliye Bakanl›¤› makbuz karfl›l›¤› ödemeye iliflkin usûl ve
esaslar› belirlemeye yetkilidir.

AÇIKLAMA

Damga pulu yap›flt›r›lmak suretiyle verginin ödenmesi usulünün kald›r›lmas› ile yap›lan düzenleme de makbuz verilmesi
flekliyle verginin ödenmesine iliflkin Maliye Bakanl›¤› yetkilendirilmektedir.
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Pullar›n yap›flt›r›lmas› zaman›:
Madde 20- Damga pullar›n›n düzenlendi¤i anda yap›flt›r›lmas›
mecburidir.
Ancak, postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerin
pullar› müreselat›n tesliminde yap›flt›r›l›r.

Pul yap›flt›rma usulü kald›r›lm›flt›r.

Pullar›n yap›flt›r›lmas› zaman›:

Madde 20- (5281 say›l› Kanun’un 2’nci maddesi ile
de¤ifltirilen madde, Yürürlük:1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004)

AÇIKLAMA
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Makbuz karfl›l›¤› ödemelerde ödeme zaman›:

Madde 22. - (5281 say›l› Kanun’un 3’nci maddesi ile
de¤ifltirilen madde, Yürürlük:1.1.2005 tarihinden geçerli
Madde 22- Makbuz karfl›l›¤› ödemelerde Damga Vergisi,
olmak üzere 31/12/2004) Makbuz karfl›l›¤› ödemelerde
a) (4884 Say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle de¤iflen bent,
Damga Vergisi;
Yürürlük: 17.6.2003) Anonim, eshaml› komandit ve limited
flirket mukavelenamelerinin veya bunlar›n süre uzatmalar› a) Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen mükellefler, kurum ve
hakk›ndaki kararlar›n›n tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kurulufllar taraf›ndan bir ay içinde düzenlenen ka¤›tlar›n
vergisi, ertesi ay›n yirminci günü akflam›na kadar vergi
b) (Finansman Kanununun 101 inci maddesiyle de¤iflen bent)
dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialt›nc› günü
Maliye Bakanl›¤›n›n müsaadesine ba¤l› hallerde, müsaade
akflam›na kadar ödenir.
önceden al›nmak kaydiyle:
b) (a) bendi d›fl›ndaki hallerde, kâ¤›d›n düzenlendi¤i tarihi
aa) Müsaadenin münferit ka¤›da taalluk etmesi halinde ka¤›d›n
izleyen onbefl gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile
düzenlendi¤i günü takip eden yedi gün içinde,
bildirilir ve ayn› süre içinde ödenir.
bb) (3505 say›l› Kanununun 29 uncu maddesiyle de¤iflen bent)
Maliye Bakanl›¤›, bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usûl
Müsaadenin devaml› olarak ve belirli ka¤›tlara flamil olmak
ve esaslar› belirlemeye, lüzum görece¤i ifllemlere iliflkin
üzere verilmesi halinde, bir ay zarf›nda düzenlenecek ka¤›tlar›n
kâ¤›tlara ait verginin yukar›daki sürelere ba¤l›
vergisi, ertesi ay›n yirminci günü akflam›na kadar vergi
kalmaks›z›n
ve beyanname aranmaks›z›n kâ¤›d›n
dairesine bir beyanname ile bildirilir ve ayn› süre içinde,
düzenlenmesinden önce veya noterlerce iflleme tâbi
tutulmas› s›ras›nda ödenmesi zorunlulu¤unu getirmeye,

AÇIKLAMA

Makbuz mukabili ödeme flekline göre ödenecek damga vergisi ödeme süreleri de¤ifltirilmifltir. Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenen
mükellefler, Kurum ve kurulufllar taraf›ndan bir ay içinde düzenlenen ka¤›tlar›n Damga vergisi ertesi ay›n 20. günü akflam›na
kadar vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilip, ayn› ay›n 26. günü akflam›na kadar ödenmesi esas› getirilmektedir.
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c) (3505 say›l› Kanununun 29 uncu maddesiyle de¤iflen bent) vergiyi ifllem an›nda ilgili kamu kurum veya kurulufluna
Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›n›n gösterece¤i luzüm üzerine, makbuz karfl›l›¤› ödettirmeye yetkilidir.
makbuz verilmesi flekliyle ödeme yap›lmas› hallerinde, bir ay
zarf›nda düzenlenecek ka¤›tlar›n vergisi, ertesi ay›n yirminci
gün akflam›na kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilin
ve ayn› süre içinde.
Vergi dairesi ne ödenir.

AÇIKLAMA

Damga vergisini makbuz mukabili ödenme esas›nda; Damga vergisi defteri tutulmas› 1980 Y›l›nda yay›mlanan 16 Seri nolu,
1982 Y›l›nda yay›mlanan 18 Seri Nolu, 1983 Y›l›nda yay›mlanan 20 Seri Nolu, 1998 Y›l›nda yay›mlanan 32 ve33 Seri Nolu
Damga Vergisi genel tebli¤lerine göre; ‹flletme Defteri ve Serbest Meslek Kazanç Defterleri d›fl›nda defter tutan tüm
mükelleflerin bu defteri (Damga Vergisi Defteri) tutma zorunlulu¤u vard›r. Ancak ‹fllemlerin olmad›¤› aylar için beyanname
verilmeyece¤i, Vergi dairesine bilgi verilece¤i yukar›daki genel tebli¤lerde belirtilmifltir.

Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenen mükellefler, Kurum ve Kurulufllar d›fl›nda damga vergisine taraf olanlarca damga vergisine ait
ifllemleri olanlar, ka¤›d›n düzenlendi¤i tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu
konuda da Maliye Bakanl›¤›’n›n aç›klamas›na göre ifllem yap›lmas› gerekir.
Maliye Bakanl›¤›, bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye yetki almaktad›r. Defter tutma ve di¤er
hususlar da kitab›n bask›ya verildi¤i tarihe kadar bu yetki kullan›lmam›flt›r.Bu konudaki uygulamalar için ç›kart›lacak genel
tebli¤ ve sirkülerin takip edilmesi gerekir. Al›nan bir baflka yetki ile Damga vergisine tabi ka¤›tlar›n düzenlenmeden önce veya
Noterlerde ifllemin yap›lmas›nda önce, verginin aranmas› (Ödenmesi) koflulunu aranmaktad›r.
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Vergi ve cezada sorumluluk:

Vergi ve cezada sorumluluk:

(2344 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle de¤iflen f›kra) Birden
fazla kifli taraf›ndan imza edilen ka¤›tlara ait vergi ve cezan›n
tamam›ndan imza edenler sorumludurlar. Bunlar aras›nda
vergiden müstesna olanlar›n bulunmas› Damga Vergisinin
noksan ödenmesini gerektirmez. Damga Vergisinden muaf
kurulufllarca kiflilerin (1) say›l› tabloda yer alan ifllemleriyle
ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumlar›n imzas›n›
tafl›yan ka¤›tlara ait verginin tamam› kifliler taraf›ndan ödenir.
Ancak bu ka¤›tlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan
ödenmesi halinde vergi ve cezan›n tamam›ndan kiflilerle birlikte
kurumlar müteselsilen sorumludurlar.

(2344 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle de¤iflen f›kra) Birden
fazla kifli taraf›ndan imza edilen ka¤›tlara ait vergi ve cezan›n
tamam›ndan imza edenler sorumludurlar. Bunlar aras›nda
vergiden müstesna olanlar›n bulunmas› Damga Vergisinin
noksan ödenmesini gerektirmez. Damga Vergisinden muaf
kurulufllarca kiflilerin (1) say›l› tabloda yer alan ifllemleriyle
ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumlar›n imzas›n›
tafl›yan ka¤›tlara ait verginin tamam› kifliler taraf›ndan ödenir.
Ancak bu ka¤›tlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan
ödenmesi halinde vergi ve cezan›n tamam›ndan kiflilerle
birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.

Madde 24- Vergiye tabi ka¤›tlar›n Damga Vergisinin
ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolay› al›nmas›
laz›m gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakk› olmak
üzere, ka¤›tlar› ibraz edenler sorumludur.

Madde 24- Vergiye tabi ka¤›tlar›n Damga Vergisinin
ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolay› al›nmas›
laz›m gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakk› olmak
üzere, ka¤›tlar› ibraz edenler sorumludur.

Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kiflilere verilen (5281 say›l› Kanun’un 4’ncü maddesi ile eklenen f›kra,
veya dairede b›rak›lan ve Damga Vergisi hiç al›nmayan veya Yürürlük:1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere

AÇIKLAMA

Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen mükellefler, Kurum ve kurulufllar taraf›ndan bir ay içinde düzenlenen ka¤›tlar›n Damga
vergisinin ertesi ay›n 20. günü akflam›na kadar vergi dairesine bir beyanname ile beyan edip, ayn› ay›n 26. günü akflam›na kadar
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mükelleflere,

cezas› 31/12/2004) 22 nci maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi
kapsam›nda bulunanlar, taraf olduklar› ifllemlere iliflkin
Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakk› olmak üzere, kâ¤›tlara ait verginin beyan ve ödenmesinden
sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan
ka¤›tlar› düzenleyenlerden al›n›r.
ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için
di¤er ifllem taraflar›na rücu hakk› olmak üzere, bu f›krada
belirtilen kiflilerden al›n›r.

Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kiflilere verilen
veya dairede b›rak›lan ve Damga Vergisi hiç al›nmayan veya
noksan al›nan ka¤›tlar›n vergisi mükelleflere, cezas›
düzenliyene aittir.

Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakk› olmak üzere,
ka¤›tlar› düzenleyenlerden al›n›r.

AÇIKLAMA

ödenmesi esas› getirilmifltir. Mükelleflerin,kurum ve kurulufllar›n beyannamenin verilmesinden ve ödemesinden sorumlu
olduklar›,aksi durumun ortaya ç›kmas›nda vergi, ceza ve fer’ileri nin verginin as›l muhataplar›na rücu etmeleri (yans›tmalar›)
sa¤lanm›flt›r.
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Noterlerin, bankalar›n ve kamu iktisadi teflebbüslerinin (5281 say›l› Kanun’un 5’nci maddesi ile bafll›¤›yla birlikte
mecburiyeti:
de¤ifltirilen madde, Yürürlük:1.1.2005 tarihinden geçerli
Madde 27- Noterler pulsuz veya noksan pullu ka¤›tlar›, usulen olmak üzere 31/12/2004)
vergi ve cezas› tahsil edilmedikçe tasdik etmekten ve bunlar›n Di¤er kurum ve kurulufllar ile kiflilerin mecburiyeti
suretlerini ç›kar›p vermekten memnudurlar.
Madde 27. - Noterler, damga vergisi ödenmemifl veya
Bu ka¤›tlardan dolay› al›nmas› laz›m gelen vergi ve cezay›
noksan ödenmifl kâ¤›tlar› vergi ve cezas› ödenmedikçe
sahipleri r›zalar›yle ödemek isterlerse, noterler mezkur ka¤›tlara
ait vergi ve ceza miktar›nda damga pulu yap›flt›r›p iptal ettikten tasdik edemezler veya bunlar›n suretlerini ç›kar›p
veremezler.
sonra muameleye devam edebilirler.
Birinci f›kra hükmüne ayk›r› olarak ifllem yap›lmas› halinde
mükellef hakk›nda Vergi Usul Kanununun hükümleri tatbik
edilmekle beraber, noterden de, tasdik veya üzerinde muamele
icra ettikleri her ka¤›t için kanunen al›nmas› gereken cezas›
ayr›ca al›n›r.

Birinci f›kra hükmüne ayk›r› olarak ifllem yap›lmas›
halinde, mükellef hakk›nda Vergi Usul Kanunu hükümleri
uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya
üzerinde ifllem yapt›klar› her kâ¤›t için kanunen al›nmas›
gereken cezas› ayr›ca al›n›r.

(2344 say›l› Kanununun 2 nci maddesiyle eklenen f›kra)
Bankalar, kamu iktisadi teflebbüsleri ve ifltirakleri ile 22 nci
Bankalar ve kamu iktisadi teflebbüsleri ile ifltirakleri, vergisi
ödenmemifl veya noksan ödenmifl ka¤›tlar›, usulen vergi ve maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda
cezas› ödenmedikçe iflleme koyamazlar. Vergi ve cezas› bulunanlar, vergisi ödenmemifl veya noksan ödenmifl

AÇIKLAMA

Damga Vergisinin pul yap›flt›r›lmak suretiyle ödenmesinden vazgeçilmesi esas›n›n getirilmesine paralel bir düzenleme
yap›lm›flt›r. Noterlerin mecburiyetleri yeniden düzenlenmifltir.Yap›lan düzenlemeye göre; Noterler damga vergisi ödenmemifl
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ödenmeden bu ka¤›tlar› iflleme koyan ilgili banka ve kâ¤›tlar› usulüne uygun olarak vergi ve cezas› ödenmedikçe
kurulufllardan, ka¤›d›n mükelleflerinden al›nacak ceza iflleme koyamazlar. Vergi ve cezas› ödenmeden bu kâ¤›tlar›
miktar›nca ayr›ca ceza al›n›r.
iflleme koyan kifli ve kurulufllardan, kâ¤›d›n
mükelleflerinden al›nacak ceza tutar›nca ayr›ca ceza al›n›r.

AÇIKLAMA

veya eksik ödenmifl ka¤›tlar› tasdik edemezler. Suret ç›kartamazlar. Madde hükmüne riayet etmeyen noterlerden vergi cezal›
olarak al›n›r.
Bankalar, Kamu iktisadi teflebbüsleri ve ifltirakleri ile Kanunun 22. maddesine göre damga vergisinin sürekli mükellefi
olanlardan vergisini ödememifl veya noksan ödeyenlerden vergi ve ceza tahsil edilmeden ifllem yapanlara uygulanacak
yapt›r›mlar belirtilmifltir.
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Mükerrer Madde 30- (3689 say›l› Kanunun 9 uncu maddesiyle
de¤iflen f›kra) Bu Kanuna ekli (1) say›l› tabloda yer alan maktu
vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlar›n›
belirleyen hadler dahil), bu f›kran›n yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar
Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarlar›n, Vergi
Usul Kanunun uyar›nca 1990 y›l› için tespit ve ilan olunan yeniden
de¤erleme oran› ile çarp›lmak suretiyle bulunacak tutarlar›n toplam›
kadar art›r›lm›flt›r. Her takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere
önceki y›lda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin
asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen hadler dahil) o y›l için tespit
ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r. (5035 Say›l›
Kanunun 27 nci maddesiyle eklenen eklenen cümle, Yürürlük:
2.1.2004, Geçerlilik: 1.1.2004) Bu flekilde hesaplanan maktu had ve
tutarlar›n yüzde beflini aflmayan kesirleri dikkate al›nmaz. (4842
Say›l› Kanunun 36/6 maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük:
24.4.2003) Bu suretle hesaplanan vergi miktarlar›nda 100.000
(10.000) lira kesirleri dikkate al›nmaz.
(5035 Say›l› Kanunun 49 uncu maddesiyle kald›r›lm›flt›r, Geçerlilik:
1.1.2004, Yürürlük: 2.1.2004)
(4008 say›l› Kanunun 33 üncü maddesiyle de¤iflen f›kra) (5228

Mükerrer Madde 30- (3689 say›l› Kanunun 9 uncu
maddesiyle de¤iflen f›kra) Bu Kanuna ekli (1) say›l› tabloda yer
alan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlar›n› belirleyen hadler dahil), bu f›kran›n yürürlü¤e
girdi¤i tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile
bu miktarlar›n, Vergi Usul Kanunun uyar›nca 1990 y›l› için
tespit ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran› ile çarp›lmak
suretiyle bulunacak tutarlar›n toplam› kadar art›r›lm›flt›r. Her
takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere önceki y›lda
uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve
azami miktarlar›n› belirleyen hadler dahil) o y›l için tespit ve
ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r. (5281 Say›l›
Kanun’un 6’nc› maddesi ile maddeden ç›kar›lan cümle.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) (4842 Say›l› Kanunun 36/6 maddesiyle de¤iflen
ibare, Yürürlük: 24.4.2003) Bu suretle hesaplanan. (5281
Say›l› Kanun’un 6’nc› maddesi ile de¤ifltirilen f›kra.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yay›m›
31/12/2004) vergi tutar›n›n 10 Yeni Kurufla kadarki
kesirleri dikkate al›nmaz.

AÇIKLAMA

Damga Vergisi Kanununun 30.maddesindeki “küsurat” atma ifllemi YTL ‘ye ve Yeni Kurufla uyarlamas› yap›lm›flt›r. Bakanlar
Kurulu’na; elektronik ortamda gönderilenler ile Sermaye Piyasas› Kanunu’nun uygulanmas›yla ilgili olarak Sermaye Piyasas›
Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen ka¤›tlar›n tabi oldu¤u damga vergisi nispet ve maktu tutarlar›n› ibraz yerleri itibar›yla s›f›ra
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Say›l› Kanunun 59/4-c maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük:
31.07.2004) Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda gönderilenler ile
Sermaye Piyasas› Kanununun uygulanmas› ile ilgili olarak Sermaye
Piyasas› Kurulunca düzenlenmesi öngörülen ka¤›tlar›n tabi oldu¤u
(5228 Say›l› Kanunun 59/4-c maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük:
31.07.2004) damga vergisi nispetini ibraz yerleri itibar›yla "0" s›f›ra
kadar indirmeye, indirilen nispeti kanuni seviyesine kadar
ç›karmaya ve bu nispetler dahilinde ka¤›tlar itibariyle farkl›
nispetler tespit etmeye yetkilidir.
(3986 say›l› Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen f›kra) Bu Kanuna
ekli (1) say›l› tablodaki 1.1.1994 tarihinden geçerli olan maktu
vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlar›n›
belirleyen hadler dahil) %100, nispi vergiler %20 oran›nda
art›r›lm›flt›r. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) say›l› tabloda yer
alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlar›n› belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya
ayr› ayr›, maktu vergilerde on kat›na, nispi vergilerde ise bir kat›na
kadar art›rmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yar›s›na kadar
indirmeye, bu had ve miktarlar aras›nda yeni had, miktar ve
nispetler tespit etmeye yetkilidir.

(5035 Say›l› Kanunun 49 uncu maddesiyle kald›r›lm›flt›r,
Geçerlilik: 1.1.2004, Yürürlük: 2.1.2004)
(5281 Say›l› Kanun’un 6’nc› maddesi ile de¤ifltirilen ibare.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda
gönderilenler ile Sermaye Piyasas› Kanununun
uygulanmas›yla ilgili olarak Sermaye Piyasas› Kurulunca
düzenlenmesi öngörülen kâ¤›tlar›n tâbi oldu¤u damga
vergisi nispet ve maktu tutarlar›n› ibraz yerleri itibar›yla
s›f›ra kadar indirmeye, indirilen nispet ve tutarlar›n›
kanunî seviyesine kadar ç›karmaya ve bu nispet ve tutarlar
dahilinde kâ¤›tlar itibar›yla farkl› nispet ve tutarlar tespit
etmeye yetkilidir.

(3986 say›l› Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen f›kra) Bu
Kanuna ekli (1) say›l› tablodaki 1.1.1994 tarihinden geçerli
olan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlar›n› belirleyen hadler dahil) %100, nispi vergiler %20
oran›nda art›r›lm›flt›r. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1)

AÇIKLAMA

kadar indirmeye, indirilen nispet ve tutarlar›n› kanuni seviyesine kadar ç›karmaya ve bu nispet ve tutarlar dahilinde ka¤›tlar
itibariyle farkl› nispet ve tutarlar tespit etmeye yetki verilmifltir.
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say›l› tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi
vergilerin asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen hadler dahil)
ile nispi vergileri birlikte veya ayr› ayr›, maktu vergilerde on
kat›na, nispi vergilerde ise bir kat›na kadar art›rmaya,
uygulanmakta olan maktu vergileri yar›s›na kadar indirmeye,
bu had ve miktarlar aras›nda yeni had, miktar ve nispetler tespit
etmeye yetkilidir.

Madde 6
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A. Belli paray› ihtiva eden kâ¤›tlar:

Madde 7

I. Akitlerle ilgili ka¤›tlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve
temliknameler
I) SAYILI
a) Belli paray› ihtiva edenler
TABLO
b) Belli paray› ihtiva etmeyenler
Damga
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele
Vergisine
süresine göre kira bedeli üzerinden)
Tabi Ka¤›tlar
d) Ekici ile al›c› aras›nda düzenlenen
tütün al›m sat›m› mukavelenameleri
(5281 Say›l›
2. Teklifnameler
Kanunun
7’nci maddesi 3. (5035 say›l› Kanunun 49/4
maddesiyle yürürlükten kald›r›lan bend;
ile de¤ifltirilen
Geçerlilik:01.01.2004;
tablo.
Yürürlük:02.01.2004) (*)
Yürürlük:
4.
Kefalet, teminat ve rehin senetleri:
1.1.2005
tarihinden
a) Belli paray› ihtiva edenler
geçerli olmak b) Belli paray› ihtiva etmeyenler
üzere
c) Ekici ile al›c› aras›nda düzenlenen tütün
31.12.2004)
al›m sat›m› ile ilgili rehin senetleri

(Binde 7,5)
(5.900.000 TL.)
(Binde 1,5)
(1.800.000 TL.)
(1.800.000 TL.)

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve
temliknameler
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele
süresine göre kira bedeli üzerinden)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
4. Tahkimnameler ve sulhnameler

5. Fesihnameler (Belli paray› ihtiva eden
bir kâ¤›da taalluk edenler dahil)
B. Belli paray› ihtiva etmeyen kâ¤›tlar:
1. Tahkimnameler
2. Sulhnameler

(Binde 7,5)
(5.900.000 TL.)
(1.800.000 TL.)

3. Turizm iflletmeleri ile seyahat
acentelerinin aralar›nda düzenledikleri
kontenjan sözleflmeleri (Belli paray› ihtiva
edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar

AÇIKLAMA

(Binde 7,5)
(Binde 1,5)

(Binde 7,5)

(Binde 7,5)
(Binde 1,5)
(18,00 YTL)

(18,00 YTL)

(100,00 YTL)

Damga Vergisi Kanuna ekli (I) say›l› tablo, bu Kanuna ekli (1) say›l› cetvelde gösterilen yeni flekli ile de¤ifltirilmifltir.
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5.
a)
b)
6.
a)
b)
II.
1.

(5281 Say›l›
Kanunun
7’nci maddesi
ile de¤ifltirilen
tablo.
Yürürlük:
a)
1.1.2005
b)
tarihinden
geçerli olmak 2.
üzere
31.12.2004)

Tahkimnameler ve sulhnameler:
Belli paray› ihtiva edenler
(Binde 7,5)
Belli paray› ihtiva etmeyenler
(16.400.000 TL.)
Fesihnameler:
Belli paray› ihtiva edenler veya belli
paray› ihtiva eden bir ka¤›da taalluk
edenler
(Binde 1,5)
Di¤erleri
(5.900.000 TL.)
Kararlar ve mazbatalar:
Meclislerden, resmi heyetlerden ve
idari davalarla ilgili olmayarak
Dan›fltaydan verilen mazbata, ilam ve
kararlarla hakem kararlar›:
Belli paray› ihtiva edenler
(Binde 7,5)
Belli paray› ihtiva etmeyenler
(15.300.000 TL.)
Art›rma ve eksiltme kanunlar›na tabi
(Binde 4,5)
olan veya olmayan daire ve kurumlar›n
yetkili organlar›nca verilen her türlü
ihale kararlar›
(5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle
eklenen cümle, Yürürlük: 31.07.2004)
(Maliye Bakanl›¤›n›n veya Say›fltay›n
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1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve
idarî davalarla ilgili olmayarak
Dan›fltaydan verilen mazbata, ilâm ve
kararlarla hakem kararlar›:
a) Belli paray› ihtiva edenler

b) Belli paray› ihtiva etmeyenler

2. ‹hale kanunlar›na tâbi olan veya
olmayan daire ve kurumlar›n yetkili
organlar›nca verilen her türlü ihale kararlar›

(Maliye Bakanl›¤›n›n veya Say›fltay›n
vizesine tâbi ihale kararlar›n›n vize
edilmemesi durumunda bu karara iliflkin
vergi red ve iade olunur.)

III. Ticarî ifllemlerde kullan›lan kâ¤›tlar

(Binde 7,5)

(18,00 YTL)

(Binde 4,5)

1. Ticarî ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(6,50 YTL)

ac) ‹yda senedi

(1,00 YTL)

ab) Rehin senedi (Varant)
ad) Tafl›ma senedi
b) Konflimentolar

(4,00 YTL)
(0,50 YTL)
(4,00 YTL)
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vizesine tâbi ihale kararlar›n›n vize
edilmemesi durumunda ihale
karar›n›n hükmünden yararlan›lmam›fl
say›l›r.)
I) SAYILI
III.
Ticari ifllemlerde kullan›lan ka¤›tlar:
TABLO
Damga
1. Ticari ve mütedavil senetler:
Vergisine
a) (4962 say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle
Tabi Ka¤›tlar
kald›r›lan f›kra Yürürlük; 07.08.2003)(**)
b) Emtia senetleri:
(5281 Say›l›
1. Resepise (Makbuz senedi)
Kanunun
7’nci maddesi 2. Varant (Rehin senedi)
ile de¤ifltirilen 3. ‹yda senedi
tablo.
4. Tafl›ma senedi
Yürürlük:
c) Konflimentolar
1.1.2005
d) Deniz ödüncü senedi
tarihinden
geçerli olmak e) ‹potekli borç senedi, irat senedi
üzere
2. Ticari belgeler:
31.12.2004)
a) (3239 say›l› Kanunun 140'›nc› maddesiyle
bent kald›r›lm›flt›r.)
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgraflar›
c) Menfle ve Mahreç flahadetnameleri

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
c) Deniz ödüncü senedi

Madde 7

d) ‹potekli borç senedi, irat senedi

(Binde 7,5)

a) Menfle ve Mahreç flahadetnameleri

(6,50 YTL)

2. Ticarî belgeler:

b) Resmî dairelere ve bankalara ibraz
edilen bilançolar ve iflletme hesab›
özetleri:
(5.900.000 TL.)
(3.400.000 TL.)
(900.000 TL.)
(200.000 TL.)
(3.400.000 TL.)
(Binde 7,5)
(Binde 7,5)

(Binde 4,5)
(5.900.000 TL.)
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(Binde 7,5)

ba) Bilançolar

bb) Gelir tablolar›

bc) ‹flletme hesab› özetleri
c) Barnameler

(14,00 YTL)
(7,00 YTL)
(7,00 YTL)

(1,00 YTL)

d) Tasdikli manifesto nüshalar›

(3,00 YTL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan
formlar›

(3,00 YTL)

e) Ordinolar

IV. Makbuzlar ve di¤er kâ¤›tlar
1. Makbuzlar:

a) Resmî daireler taraf›ndan yap›lan mal
ve hizmet al›mlar›na iliflkin ödemeler
(avans olarak yap›lanlar dahil) nedeniyle

(0,50 YTL)
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d) Bilançolar ve iflletme hesab› hulasalar›
(Resmi dairelere ve bankalara ibraz
edilenler):
1. Bilançolar
(12.300.000 TL.)
I) SAYILI
TABLO
2. Kar ve zarar cetvelleri
(5.900.000 TL.)
Damga
3. ‹flletme hesab› hulasalar›
(5.900.000 TL.)
Vergisine
(700.000 TL.)
Tabi Ka¤›tlar e) Barnameler
f) Tasdikli manifesto nüshalar›
(2.800.000 TL.)
(5281 Say›l› g) Ordinolar
(400.000 TL.)
Kanunun
h) Bankalar veya ticarethaneler aras›ndaki
7’nci maddesi
münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil
ile de¤ifltirilen
emirleri
(400.000 TL.)
tablo.
›) (5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle
Yürürlük:
eklenen bent, Yürürlük: 31.07.2004)
1.1.2005
Gümrük idarelerine verilen özet beyan
tarihinden
formlar›
(2.800.000 TL.)
geçerli olmak
IV.
Makbuzlar
ve
di¤er
ka¤›tlar:
üzere
31.12.2004) 1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabz›
mutazamm›n imza ve mühürleri ihtiva
eden ka¤›tlar dahil):
(3239 say›l› Kanunun 140'›nc› maddesiyle
a, b, c, d, e, f, f›kralar› kald›r›lm›flt›r.)
g) Avans makbuzlar›
(Binde 7,5)

Madde 7
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kifliler taraf›ndan resmî dairelere verilen
ve belli paray› ihtiva eden makbuz ve
ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî
daireler nam ve hesab›na, kifliler ad›na
aç›lm›fl veya aç›lacak hesaplara
nakledilmesini veya emir ve havalelerine
tediyesini temin eden kâ¤›tlar

b) Maafl, ücret, gündelik, huzur hakk›, aidat,
ihtisas zamm›, ikramiye, yemek ve mesken
bedeli, harc›rah, tazminat ve benzeri her ne
adla olursa olsun hizmet karfl›l›¤› al›nan
paralar için verilen makbuzlar ile bu
paralar›n nakden ödenmeyerek kifliler
ad›na aç›lm›fl veya aç›lacak carî hesaplara
nakledildi¤i veya emir ve havalelerine
tediye olundu¤u takdirde nakli veya
tediyeyi temin eden kâ¤›tlar
c) Ödünç al›nan paralar için verilen
makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

d) ‹cra dairelerince resmî daireler nam›na
flah›slara ödenen paralar için düzenlenen
makbuzlar

(Binde 7,5)

(Binde 6)
(Binde 6)
(Binde 6)
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h) (5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle
de¤iflen bent (*), Yürürlük: 31.07.2004)
Kifliler taraf›ndan resmi dairelere verilen
belli paray› içeren makbuz ve ibra
I) SAYILI
senetleri ile resmi daireler nam ve
TABLO
hesab›na kifliler ad›na aç›lm›fl veya
Damga
aç›lacak hesaplara nakledilmeyi veya
Vergisine
emir ve havalelerine tediyeyi temin eden
Tabi Ka¤›tlar
ka¤›tlar
(5281 Say›l› ›) Maafl, ücret, gündelik, huzur hakk›, aidat,
ihtisas zamm›, ikramiye, yemek ve mesken
Kanunun
bedeli, harc›rah, tazminat vesaire gibi her
7’nci maddesi
ne ad ile olursa olsun hizmet karfl›l›¤›
ile de¤ifltirilen
al›nan paralar için verilen makbuzlar ile
tablo.
bu paralar nakden ödenmeyerek kifliler
Yürürlük:
ad›na aç›lm›fl veya aç›lacak cari hesaplara
1.1.2005
nakledildi¤i veya emir ve havalelerine
tarihinden
tediye olundu¤u takdirde nakli veya
geçerli olmak
tediye temin eden ka¤›tlar.
üzere
j) Ödünç al›nan paralar için verilen
31.12.2004)
makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
k) ‹cra dairelerince resmi daireler nam›na
fiah›slara ödenen paralar için düzenlenen
makbuzlar
2. Beyannameler:(5228 say›l› kanunun

Madde 7

(Binde 7,5)

(Binde 6)
(Binde 6)
(Binde 6)
119

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin
sadece bir nüshas› vergiye tâbidir):
a) Yabanc› memleketlerden gelen posta
gönderilerinin gümrüklenmesi için
postanelerce gümrüklere verilen liste
beyannamelerde yaz›l› her gönderi
maddesi için
b) Vergi beyannameleri:
ba) Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
bc) Katma de¤er vergisi beyannameleri
bd) Muhtasar beyannameler
be) Di¤er vergi beyannameleri (damga
vergisi beyannameleri hariç)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen
beyannameler
e) Sosyal güvenlik kurumlar›na verilen
sigorta prim bildirgeleri
3. Tabloda yaz›l› kâ¤›tlardan asl› 1,00
Yeni Türk Liras›ndan fazla maktu ve
nispî vergiye tâbi olanlar›n resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

(0,50 YTL)
(18,00 YTL)
(24,00 YTL)
(12,00 YTL)
(12,00 YTL)
(12,00 YTL)
(24,00 YTL)
(9,00 YTL)
(9,00 YTL)

(0,50 YTL)
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Madde 7
a)
I) SAYILI
TABLO
Damga
Vergisine
Tabi Ka¤›tlar

(5281 Say›l›
Kanunun
7’nci maddesi
ile de¤ifltirilen
tablo.
Yürürlük:
1.1.2005
tarihinden
geçerli olmak
üzere
31.12.2004)

1.
2.
3.
4.
5.

c)

d)

59/4-d maddesi ile eklenen ibare)
(Bu beyannamelerin sadece bir nüshas›
vergiye tabidir.)
Yabanc› memleketlerden gelen posta
müraselat›n›n gümrüklenmesi için
postanelerce gümrüklere verilen liste
beyannamelerde yaz›l› her mürasele
maddesi için
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri
Kurumlar vergisi beyannameleri
Muhtasar beyannameler
Katma de¤er vergisi beyannameleri
Di¤er Vergi Beyannameleri: (5228 say›l›
kanunun 54/4-e maddesi ile "di¤erleri"
ibaresi "Di¤er Vergi Beyannameleri"
fleklinde de¤iflmifltir.)
(5035 Say›l› Kanunun 29 uncu
maddesiyle eklenen bent.
Geçerlilik: 01.01.2004; Yürürlük:
02.01.2004) Belediyelere verilen
beyannameler
(5035 Say›l› Kanunun 29 uncu maddesiyle
eklenen bent. Geçerlilik: 01.01.2004;

(400.000 TL.)
(15.000.000 TL.)
(20.000.000 TL.)
(10.000.000 TL.)
(10.000.000 TL.)

(10.000.000 TL.)

(8.000.000 TL.)
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e)

(5281 Say›l›
Kanunun
7’nci maddesi
ile de¤ifltirilen
tablo.
Yürürlük:
3.
1.1.2005
tarihinden
geçerli olmak
4.
üzere
31.12.2004)
5.

Yürürlük:02.01.2004) Sosyal Sigortalar
Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri (8.000.000 TL.)
(5035 Say›l› Kanunun 29 uncu
maddesiyle eklenen bent. Geçerlilik:
01.01.2004; Yürürlük: 02.01.2004)
Gümrük idarelerine verilen beyannameler (20.000.000 TL.)
(5035 Say›l› Kanunun 29 uncu maddesiyle
eklenen hüküm. Geçerlilik: 01.01.2004;
Yürürlük: 02.01.2004) Beyanname ve
bildirgelerin internet ortam›nda
gönderilmesi halinde, yukar›da
belirtilen miktarlar› her bir beyanname
ve bildirge itibar›yla ayr› ayr› s›f›ra
kadar indirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
(4842 say›l› Kanunun 37/2
maddesiyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Yürürlük; 24.04.2003)(**)
Tarifede yaz›l› ka¤›tlardan asl› (600.000)
liradan fazla maktu veya nispi vergiye
tabi olanlar›n resmi dairelere ibraz
edilecek özet, suret ve tercümeleri
(400.000 TL)
(3075 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle
kald›r›lm›flt›r.)
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DAMGA VERG‹S‹ KANUNUNA EKL‹ TABLOLAR
(2) SAYILI TABLO
Damga Vergisinden ‹stisna Edilen Kâ¤›tlar
I – Resmi ifllerle ilgili ka¤›tlar:
(A) Resmi daireler aras›nda kullan›lan ka¤›tlar:
1. Resmi daireler aras›ndaki ifllemleri kaps›yan her türlü
ka¤›tlarla bu dairelerin sorular› üzerine kifliler taraf›ndan
yaz›lan cevaplar ve ekleri.
2. Kiflilerin ifllemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek
lüzum üzerine yaz›lacak flerhler veya ç›kar›lacak suret, özet ve
tercümeler.
3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakk›ndaki Kanunun uygulanmas›nda yap›lacak müracaatlara
ait her türlü ka¤›tlarla kurullarca verilecek kararlar.
4. Türkiye atom enerjisi program›n›n uygulanmas› için lüzumlu
her türlü eflyan›n ithali s›ras›nda düzenlenen ka¤›tlar.
5. Yabanc› elçilik ve konsolosluklar›n›n mühür veya imzas›n›
ihtiva eden resmi ka¤›tlarla yabanc› elçilik ve konsolosluklarda

DAMGA VERG‹S‹ KANUNUNA EKL‹ TABLOLAR
(2) SAYILI TABLO
Damga Vergisinden ‹stisna Edilen Kâ¤›tlar
I – Resmi ifllerle ilgili ka¤›tlar:
(A) Resmi daireler aras›nda kullan›lan ka¤›tlar:
1. Resmi daireler aras›ndaki ifllemleri kaps›yan her türlü
ka¤›tlarla bu dairelerin sorular› üzerine kifliler taraf›ndan
yaz›lan cevaplar ve ekleri.
2. Kiflilerin ifllemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek
lüzum üzerine yaz›lacak flerhler veya ç›kar›lacak suret, özet ve
tercümeler.
3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakk›ndaki Kanunun uygulanmas›nda yap›lacak müracaatlara
ait her türlü ka¤›tlarla kurullarca verilecek kararlar.
4. Türkiye atom enerjisi program›n›n uygulanmas› için
lüzumlu her türlü eflyan›n ithali s›ras›nda düzenlenen ka¤›tlar.
5. Yabanc› elçilik ve konsolosluklar›n›n mühür veya imzas›n›
ihtiva eden resmi ka¤›tlarla yabanc› elçilik ve konsolosluklarda

AÇIKLAMA

Yeni Türk Liras›na uyumluluk ile Kanunun bu maddesindeki de¤ifliklik yap›larak 488 say›l› Kanuna ekli (2) say›l› tablodaki
muafiyet ve istisnalar günün koflullar›na göre yeniden düzenlenmifltir.Yap›lan düzenlemeye göre; tablodaki baz› bafll›klar
de¤ifltirilmifl, afla¤›da belirtilen yeni muafiyet ve istisnalar getirilmifltir.
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düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar d›fl›nda
kullan›lmayan ka¤›tlar. (Bu f›kradaki istisna mütekabiliyet
flart›ylad›r.)
6. Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yap›lm›fl imtiyaz
sözleflmeleri ve andlaflmalarla damga resminden, bu tarihten
sonra yap›lacak imtiyaz sözleflmeleri ve andlaflmalarla da
damga vergisinden istisna edilmifl olan ka¤›tlar.
7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleflik
Devletleri aras›nda aktedilen anlaflmalar gere¤ince ithal
olunacak zirai ve g›dai maddelerin ithaliyle ilgili ka¤›tlar.
8. Basmayaz› ve Resimleri Derleme Kanunu gere¤ince
derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar.
9. Resmi daireler lehine yap›lan istimlaklerde düzenlenen
ka¤›tlar.
B) Resmi dairelerden kiflilere verilen ka¤›tlar:
1. Resmi dairelerin iafle ihtiyaçlar› için sat›n al›nacak ayniyat›n,
bedelleri 10 liraya (10 lira dahil) kadar olanlar›n›n, ayniyat
tesellüm makbuzlar›.
2. ‹cra dairelerinin al›nan harç ve masraf›n müfredat›n›
göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.

düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar d›fl›nda
kullan›lmayan ka¤›tlar. (Bu f›kradaki istisna mütekabiliyet
flart›ylad›r.)
6. Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yap›lm›fl
imtiyaz sözleflmeleri ve andlaflmalarla damga resminden, bu
tarihten sonra yap›lacak imtiyaz sözleflmeleri ve andlaflmalarla
da damga vergisinden istisna edilmifl olan ka¤›tlar.
7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleflik
Devletleri aras›nda aktedilen anlaflmalar gere¤ince ithal
olunacak zirai ve g›dai maddelerin ithaliyle ilgili ka¤›tlar.
8. Basmayaz› ve Resimleri Derleme Kanunu gere¤ince
derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar.
9. Resmi daireler lehine yap›lan istimlaklerde düzenlenen
ka¤›tlar.
B) Resmi dairelerden kiflilere verilen ka¤›tlar:
1. Resmi dairelerin iafle ihtiyaçlar› için sat›n al›nacak
ayniyat›n, bedelleri (5281 Say›l› Kanun’un 8’nci maddesi ile
de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak
üzere 31/12/2004) 100 Yeni Türk Liras›na (100 Yeni Türk
Liras› dahil) kadar olanlar›n›n, ayniyat tesellüm makbuzlar›.

AÇIKLAMA

• Çiftçiler taraf›ndan zirai faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler.
• Dernek ve vak›flarca yerleflim yeri, gerçek kiflilerce mesken olarak kullan›lmak üzere kiralanan ve iktisadi iflletmelere dahil
olmayan tafl›nmazlara iliflkin kira mukavelenameleri.
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3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu
yarar›na müteallik olarak resmi dairelerden kiflilere tebli¤
olunan kararlar, Say›fltay ilam ve kararlar› ve vergi karneleri.
4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
5. ‹cra ve ‹flas Kanununa göre icra dairelerince isteyen
alacakl›lara takip talebinde bulunduklar›na ve tevdi ettikleri
belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
6. Noter Kanununa göre noterlerin ald›klar› her nevi harç ve
ücretin müfredat›n› göstermek üzere ilgililere verdikleri
makbuzlar.
7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri
ordinolar.
C) Kiflilerden resmi dairelere verilen ka¤›tlar:
1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri,
Hazine Bonolar›. Yat›r›mlar Finansman Fonu Teflkil ve
Tasarruf Bonolar› ‹hrac› hakk›ndaki Kanun gere¤ince ç›kar›lan
tasarruf bonolor› ve tedavüle ç›kar›lacak Hükümet ve Türkiye
Emlak Kredi Bankas› istikrazlar›na ait geçici veya kati
tahvillerle bunlar›n bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine
ve bu husustaki di¤er muamelelere iliflkin ka¤›tlar.

2. ‹cra dairelerinin al›nan harç ve masraf›n müfredat›n›
göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.
3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu
yarar›na müteallik olarak resmi dairelerden kiflilere tebli¤
olunan kararlar, Say›fltay ilam ve kararlar› ve vergi karneleri.
4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
5. ‹cra ve ‹flas Kanununa göre icra dairelerince isteyen
alacakl›lara takip talebinde bulunduklar›na ve tevdi ettikleri
belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
6. Noter Kanununa göre noterlerin ald›klar› her nevi harç ve
ücretin müfredat›n› göstermek üzere ilgililere verdikleri
makbuzlar.
7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri
ordinolar.
C) Kiflilerden resmi dairelere verilen ka¤›tlar:
1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri,
Hazine Bonolar›. Yat›r›mlar Finansman Fonu Teflkil ve
Tasarruf Bonolar› ‹hrac› hakk›ndaki Kanun gere¤ince ç›kar›lan
tasarruf bonolor› ve tedavüle ç›kar›lacak Hükümet ve Türkiye

AÇIKLAMA

• Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbab› (Böyle bir meslek grubu vergi hukukumuzda yer almamaktad›r.) ile
basit usulde vergilendirilen mükellefler taraf›ndan iflyeri olarak kullan›lmak üzere kiralanan ve iktisadi iflletmelere dahil olmayan
tafl›nmazlara iliflkin kira mukavelenameleri.
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2. Yabanc› memleketlerde düzenlenen ve do¤rudan do¤ruya
resmi daireler ad ve hesab›na gönderilen her türlü ka¤›tlarla
do¤rudan do¤ruya yabanc› memleketlerden mübayaa olunarak
resmi dairelere gönderilen mallar›n ihale kararlar› ile tesellüm
makbuzlar›.
3. Ankara'da infla edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için
yabanc› memleketlerden getirilecek inflaat malzemesinin ithali
ile ilgili ka¤›tlar.
4. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gere¤ince kadastro
mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlar›na verilen
beyannameler.
5. Resmi dairelere emaneten b›rak›lan para, hisse senedi, tahvil
ve eflyan›n ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri.
6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde
oturan ve çal›flanlar›n hüviyet varakas› vermeleri mecburiyetine
dair Kanun ile Yabanc›lar›n Türkiye'de ‹kamet ve Seyahatleri
hakk›ndaki Kanun hükümleri gere¤ince zab›ta amirlerine
verilecek beyannameler.
7. Emekli, dul ve yetim maafl ve ikramiyeleri tahsisine ve
al›nd›¤›na dair her türlü ka¤›tlar.

Emlak Kredi Bankas› istikrazlar›na ait geçici veya kati
tahvillerle bunlar›n bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine
ve bu husustaki di¤er muamelelere iliflkin ka¤›tlar.
2. Yabanc› memleketlerde düzenlenen ve do¤rudan do¤ruya
resmi daireler ad ve hesab›na gönderilen her türlü ka¤›tlarla
do¤rudan do¤ruya yabanc› memleketlerden mübayaa olunarak
resmi dairelere gönderilen mallar›n ihale kararlar› ile tesellüm
makbuzlar›.
3. Ankara'da infla edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için
yabanc› memleketlerden getirilecek inflaat malzemesinin ithali
ile ilgili ka¤›tlar.
4. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gere¤ince kadastro
mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlar›na verilen
beyannameler.
5. Resmi dairelere emaneten b›rak›lan para, hisse senedi, tahvil
ve eflyan›n ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri.
6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde
oturan ve çal›flanlar›n hüviyet varakas› vermeleri
mecburiyetine dair Kanun ile Yabanc›lar›n Türkiye'de ‹kamet
ve Seyahatleri hakk›ndaki Kanun hükümleri gere¤ince zab›ta
amirlerine verilecek beyannameler.

AÇIKLAMA

• Ekici ile al›c› aras›nda düzenlenen tütün al›m sat›m› mukavelenameleri ile bunlara iliflkin rehin senetleri
• Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere iliflkin olmamak flart›yla gerçek kifliler aras›nda düzenlenen akitlerle ilgili ka¤›tlar. (Söz konusu ka¤›tlar,
resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibariyle vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.)
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8. Hizmet süreleri emekli ve yetim ayl›¤› ba¤lanmas›na elveriflli
olm›yanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen
paralar›n ödenmesine ait ka¤›tlar.
9. Türkiye'ye giren ve ç›kan yolculardan Türk Paras›n›n
K›ymetini Koruma hakk›ndaki Kanun gere¤ince gümrüklerce
al›nacak beyannameler.
10. Bir flehir içinde görev dolay›siyle sarf olunan tramvay,
vapur, tren ve otobüs gibi tafl›t ücretlerine münhas›r olmak
üzere memur ve müstahdemler taraf›ndan verilen
beyannameler.
11. Kifliler taraf›ndan hariçte düzenlenerek imza ve tarihleri
tasdik veyahut, suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere
getirilen ka¤›tlar›n noter dairelerinde saklanacak nüshalar›.
12. Evlenme ifllerinde kullan›lan ka¤›tlar.
13. Umumi hayata müessir afetler dolay›siyle al›nacak
tedbirlerle yap›lacak yard›mlara dair kanundan faydalanacak
kifliler taraf›ndan verilecek taahhütname, beyanname ve
aktedilecek mukaveleler, yabanc› memleketlerden ‹mar ve
‹skan Bakanl›¤›nca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve

7. Emekli, dul ve yetim maafl ve ikramiyeleri tahsisine ve
al›nd›¤›na dair her türlü ka¤›tlar.
8. Hizmet süreleri emekli ve yetim ayl›¤› ba¤lanmas›na
elveriflli olm›yanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak
üzere verilen paralar›n ödenmesine ait ka¤›tlar.
9. Türkiye'ye giren ve ç›kan yolculardan Türk Paras›n›n
K›ymetini Koruma hakk›ndaki Kanun gere¤ince gümrüklerce
al›nacak beyannameler.
10. Bir flehir içinde görev dolay›siyle sarf olunan tramvay,
vapur, tren ve otobüs gibi tafl›t ücretlerine münhas›r olmak
üzere memur ve müstahdemler taraf›ndan verilen
beyannameler.
11. Kifliler taraf›ndan hariçte düzenlenerek imza ve tarihleri
tasdik veyahut, suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere
getirilen ka¤›tlar›n noter dairelerinde saklanacak nüshalar›.
12. Evlenme ifllerinde kullan›lan ka¤›tlar.
13. Umumi hayata müessir afetler dolay›siyle al›nacak
tedbirlerle yap›lacak yard›mlara dair kanundan faydalanacak
kifliler taraf›ndan verilecek taahhütname, beyanname ve

AÇIKLAMA

• Kurumlar Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (12) numaral› bendi kapsam›ndaki ifllemler nedeniyle
düzenlenen ka¤›tlar.
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malzemenin ithalinde düzenlenen ka¤›tlar, ba¤›fl ve yard›m
makbuzlar›.
14. (1137 say›l› Kanunun 35'inci maddesiyle eklenen f›kra)
‹stiklal Madalyas› verilmifl bulunanlara vatani hizmet
tertibinden ba¤lanan fleref ayl›klar›n›n ödenmesine ait her türlü
ka¤›tlar.
15. (2590 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen f›kra)
Sosyal ve Kültürel bak›mdan yurdumuzu tan›tmak üzere ilgili
Bakanl›¤›n izni ile yar›flmalara kat›lacak, sergilenecek,
gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt d›fl›na
ç›kar›lacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat
eserleri ve sair eflya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine
verilecek beyanname ve taahhütnameler.
16. (3239 say›l› Kanunun 98'inci maddesiyle eklenen f›kra)
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanunun 11 inci maddesi gere¤ince noterde düzenlenen flahsî
kefaletle ilgili kâ¤›tlar.
17. (4962 say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 07.08.2003)Gümrük kap›lar›ndan bir gece
konaklamay› kapsayan sürede girifl-ç›k›fl yapan tafl›tlarla ilgili
olarak al›nan Tafl›t Girifl-Ç›k›fl Formu eki taahhütnameler.
II – Ö¤renciler ve askerlerle ilgili ka¤›tlar:
1. (3482 say›l› Kanunun 8'inci maddesiyle de¤iflen f›kra)
Ç›rakl›k ve Meslek E¤itimi Kanunu kapsam›ndaki ç›rakl›k

aktedilecek mukaveleler, yabanc› memleketlerden ‹mar ve
‹skan Bakanl›¤›nca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve
malzemenin ithalinde düzenlenen ka¤›tlar, ba¤›fl ve yard›m
makbuzlar›.
14. (1137 say›l› Kanunun 35'inci maddesiyle eklenen f›kra)
‹stiklal Madalyas› verilmifl bulunanlara vatani hizmet
tertibinden ba¤lanan fleref ayl›klar›n›n ödenmesine ait her türlü
ka¤›tlar.
15. (2590 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen f›kra)
Sosyal ve Kültürel bak›mdan yurdumuzu tan›tmak üzere ilgili
Bakanl›¤›n izni ile yar›flmalara kat›lacak, sergilenecek,
gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt d›fl›na
ç›kar›lacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat
eserleri ve sair eflya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine
verilecek beyanname ve taahhütnameler.
16. (3239 say›l› Kanunun 98'inci maddesiyle eklenen f›kra)
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanunun 11 inci maddesi gere¤ince noterde düzenlenen flahsî
kefaletle ilgili kâ¤›tlar.
17. (4962 say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 07.08.2003)Gümrük kap›lar›ndan bir gece
konaklamay› kapsayan sürede girifl-ç›k›fl yapan tafl›tlarla ilgili
olarak al›nan Tafl›t Girifl-Ç›k›fl Formu eki taahhütnameler.
18. (5281 Say›l› Kanun’un 8’nci maddesi ile eklenen f›kra.
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sözleflmeleri ile ö¤renim kredisi ve burs almak, ö¤renci
yurduna girmek ve ö¤renim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle
ö¤rencilerle velileri taraf›ndan okul ve yurt idarelerine veya
ilgili kurulufllara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili
kefaletnameler.
2. Ö¤renciler ve velileri taraf›ndan okul idarelerine verilen
beyannameler.
3. Resmi ve özel her türlü okullarda ö¤renciler taraf›ndan
kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga vergisi
bunlar taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
4. Erlerle, ihtiyaçlar› Devlet taraf›ndan deruhte ve temin olunan
onbafl› ve çavufllar›n afla¤›da gösterilen ka¤›tlar›.
a) Askerli¤e giden veya terhis edilenlerin askeri ifl ve
maafllar›na ve ölüm dolay›siyle dul ve yetimlerine maafl
ba¤lanmas›na ait her türlü ka¤›tlar.
b) Askerlikte bulunanlar›n gerek askerlik, gerek özel iflleri için
verecekleri beyannameler,
c) Askerler taraf›ndan veya askerler için verilen paralar
karfl›l›¤›nda postaneler veya bankalarca düzenlenen ka¤›tlar.
5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yard›m Kanununun
uygulanmas› ile ilgili ifllemler dolay›siyle düzenlenen ka¤›tlar.
III – ‹flçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili ka¤›tlar:
1. Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre

Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Çiftçiler taraf›ndan ziraî faaliyetleri ile ilgili
olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler.
II – Ö¤renciler ve askerlerle ilgili ka¤›tlar:
1. (3482 say›l› Kanunun 8'inci maddesiyle de¤iflen f›kra)
Ç›rakl›k ve Meslek E¤itimi Kanunu kapsam›ndaki ç›rakl›k
sözleflmeleri ile ö¤renim kredisi ve burs almak, ö¤renci
yurduna girmek ve ö¤renim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle
ö¤rencilerle velileri taraf›ndan okul ve yurt idarelerine veya
ilgili kurulufllara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili
kefaletnameler.
2. Ö¤renciler ve velileri taraf›ndan okul idarelerine verilen
beyannameler.
3. Resmi ve özel her türlü okullarda ö¤renciler taraf›ndan
kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga
vergisi bunlar taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
4. Erlerle, ihtiyaçlar› Devlet taraf›ndan deruhte ve temin
olunan onbafl› ve çavufllar›n afla¤›da gösterilen ka¤›tlar›.
a) Askerli¤e giden veya terhis edilenlerin askeri ifl ve
maafllar›na ve ölüm dolay›siyle dul ve yetimlerine maafl
ba¤lanmas›na ait her türlü ka¤›tlar.
b) Askerlikte bulunanlar›n gerek askerlik, gerek özel iflleri için
verecekleri beyannameler,
c) Askerler taraf›ndan veya askerler için verilen paralar
karfl›l›¤›nda postaneler veya bankalarca düzenlenen ka¤›tlar.
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düzenlenen Münferit ve Kollektif ‹fl Sözleflmeleri ve Yüksek
Hakem Kurulunun ve ‹l Hakem Kurullar›n›n kararlar›, Yüksek
Uzlaflt›rma Kurulunun ve di¤er kurullar›n Toplu ‹fl
Sözleflmeleri hükmündeki kararlar› ile ‹fl Kanunu gere¤ince
iflverenin ifl flartlar›n› göstermek üzere iflçiye verdi¤i
taahhütnameler ve iflveren taraf›ndan ifl Kanununa göre verilen
beyannameler.
2. ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumunun iflçilere ifl ve ifllere iflçi bulmak
üzere düzenledi¤i ka¤›tlar.
3. Toprakalt› iflletmesi halinde bulunan madenlerde cevher
istihsali ve bununla ilgili di¤er bütün ifllerde çal›flan iflçilerin
yeralt›ndaki çal›flt›klar› günlere ait ücretleri ve primlerinin
ödenmesinde düzenlenen ka¤›tlar.
4. Çiftçi mallar›n›n korunmas› hakk›ndaki kanunun
uygulanmas› dolay›siyle düzenlenecek ka¤›tlar.
5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas›nca çiftçiye, Tar›m
Kredi ve Sat›fl Kooperatifleri ile birliklerine aç›lacak kredilerle
bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve
muhtaç çiftçiye yap›lacak da¤›tmalarla ilgili her türlü ka¤›tlar.
6. Çiftçiyi toprakland›rma hakk›ndaki kanunun uygulanmas› ile
ilgili ka¤›tlar.
7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk
ve Yemeklik Da¤›t›lmas› Hakk›ndaki Kanunun uygulanmas› ile
ilgili ka¤›tlar.

5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yard›m Kanununun
uygulanmas› ile ilgili ifllemler dolay›siyle düzenlenen ka¤›tlar.
III – ‹flçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili ka¤›tlar:
1. Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre
düzenlenen Münferit ve Kollektif ‹fl Sözleflmeleri ve Yüksek
Hakem Kurulunun ve ‹l Hakem Kurullar›n›n kararlar›, Yüksek
Uzlaflt›rma Kurulunun ve di¤er kurullar›n Toplu ‹fl
Sözleflmeleri hükmündeki kararlar› ile ‹fl Kanunu gere¤ince
iflverenin ifl flartlar›n› göstermek üzere iflçiye verdi¤i
taahhütnameler ve iflveren taraf›ndan ifl Kanununa göre verilen
beyannameler.
2. ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumunun iflçilere ifl ve ifllere iflçi bulmak
üzere düzenledi¤i ka¤›tlar.
3. Toprakalt› iflletmesi halinde bulunan madenlerde cevher
istihsali ve bununla ilgili di¤er bütün ifllerde çal›flan iflçilerin
yeralt›ndaki çal›flt›klar› günlere ait ücretleri ve primlerinin
ödenmesinde düzenlenen ka¤›tlar.
4. Çiftçi mallar›n›n korunmas› hakk›ndaki kanunun
uygulanmas› dolay›siyle düzenlenecek ka¤›tlar.
5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas›nca çiftçiye, Tar›m
Kredi ve Sat›fl Kooperatifleri ile birliklerine aç›lacak kredilerle
bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri
ve muhtaç çiftçiye yap›lacak da¤›tmalarla ilgili her türlü
ka¤›tlar.
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8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtland›r›lan göçebeler ve
bir bölgeden di¤er bölgeye Hükümetçe naklolunanlara
yap›lacak iskan yard›m› ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve
(2) SAYILI nakil ifllemleri ile ilgili her türlü ka¤›tlar.
IV – Ticari ve medeni ifllerle ilgili ka¤›tlar:
TABLO
1. Ticari veya mütedavil ka¤›tlar üzerine yaz›lan ciro, kabul ve
Damga
Vergisinden tesellümü mutazamm›n flerhler.
‹stisna Edilen 2. (2344 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle kald›r›lm›flt›r.)
Kâ¤›tlar
3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz
kuponlar›.
4. Ç›kar›lacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar taraf›ndan
bu maksatla verilecek ifltirak taahhütnameleri.
5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve
sigortan›n tecdit ve temdidi ile temin olunan mebla¤›n tezyidi
halinde verilen beyanname ve avönanlar.
6. (3239 say›l› Kanunun 98'inci maddesiyle de¤iflen f›kra) Posta
çekleri.
7. Gayrimenkullerin, ayni haklar›n ve gemilerin fera¤ ve intikal
zab›tlar›.
8. Sabit istihsal araçlar›na ait kira mukavelenameleri.
9. (2344 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle kald›r›lm›flt›r)
10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava
Kurumu taraf›ndan verilen, gerek yabanc› memleketlerin
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6. Çiftçiyi toprakland›rma hakk›ndaki kanunun uygulanmas›
ile ilgili ka¤›tlar.
7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk
ve Yemeklik Da¤›t›lmas› Hakk›ndaki Kanunun uygulanmas›
ile ilgili ka¤›tlar.
8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtland›r›lan göçebeler
ve bir bölgeden di¤er bölgeye Hükümetçe naklolunanlara
yap›lacak iskan yard›m› ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve
nakil ifllemleri ile ilgili her türlü ka¤›tlar.
IV – Ticari ve medeni ifllerle ilgili ka¤›tlar:
1. Ticari veya mütedavil ka¤›tlar üzerine yaz›lan ciro, kabul ve
tesellümü mutazamm›n flerhler.
2. (2344 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle kald›r›lm›flt›r.)
3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz
kuponlar›.
4. Ç›kar›lacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar taraf›ndan
bu maksatla verilecek ifltirak taahhütnameleri.
5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve
sigortan›n tecdit ve temdidi ile temin olunan mebla¤›n tezyidi
halinde verilen beyanname ve avönanlar.
6. (3239 say›l› Kanunun 98'inci maddesiyle de¤iflen f›kra)
Posta çekleri.
7. Gayrimenkullerin, ayni haklar›n ve gemilerin fera¤ ve
intikal zab›tlar›.
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benzeri teflkilat› taraf›ndan verilip Türkiye'de ibraz edilen veya
hükmünden faydalan›lan Triptik ve gümrük geçifl karneleri.
11. Okullara, kamu menfaatlerine yararl› derneklere ve
(2) SAYILI muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.
TABLO
12. Mektup ve di¤er ka¤›tlar›n al›nd›¤›na dair verilen imzalarla
Damga
posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler taraf›ndan
Vergisinden yaz›l› al›nd› flerhleri.
‹stisna Edilen 13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya al›c› çiftçi taraf›ndan
Kâ¤›tlar
müstahsile verilen nüshas›.
14. Gider pusulas›n›n tüccar, serbest meslek erbab› ve çiftçiler
taraf›ndan ifl yapana veya mal› satana verilen nüshas›.
15. Dam›zl›¤a elveriflli oldu¤una dair flahadetnameyi haiz
bulunan hayvanlar›n ithali ile ilgili ka¤›tlar.
16.(5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen f›kra,
Yürürlük: 31.07.2004) Anonim, eshaml› komandit ve limited
flirketler ile yat›r›m fonlar›n›n kurulufllar›na, sermaye
art›r›mlar›na ve süre uzat›mlar›na iliflkin olarak düzenlenen
ka¤›tlar.
(5228 say›l› kanun ile de¤iflmeden önceki flekli) 4684 say›l›
Kanunun 22/C maddesiyle eklenen f›kra. Yürürlük;
03.07.2001) Anonim, eshaml› komandit ve limited (5035 say›l›
Kanunun
48/6-b
maddesiyle
de¤iflen
ibare.
Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük: 02.01.2004) flirketlerin
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8. Sabit istihsal araçlar›na ait kira mukavelenameleri.
9. (2344 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle kald›r›lm›flt›r)
10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava
Kurumu taraf›ndan verilen, gerek yabanc› memleketlerin
benzeri teflkilat› taraf›ndan verilip Türkiye'de ibraz edilen veya
hükmünden faydalan›lan Triptik ve gümrük geçifl karneleri.
11. Okullara, kamu menfaatlerine yararl› derneklere ve
muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.
12. Mektup ve di¤er ka¤›tlar›n al›nd›¤›na dair verilen imzalarla
posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler taraf›ndan
yaz›l› al›nd› flerhleri.
13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya al›c› çiftçi taraf›ndan
müstahsile verilen nüshas›.
14. Gider pusulas›n›n tüccar, serbest meslek erbab› ve çiftçiler
taraf›ndan ifl yapana veya mal› satana verilen nüshas›.
15. Dam›zl›¤a elveriflli oldu¤una dair flahadetnameyi haiz
bulunan hayvanlar›n ithali ile ilgili ka¤›tlar.
16.(5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen f›kra,
Yürürlük: 31.07.2004) Anonim, eshaml› komandit ve limited
flirketler ile yat›r›m fonlar›n›n kurulufllar›na, sermaye
art›r›mlar›na ve süre uzat›mlar›na iliflkin olarak düzenlenen
ka¤›tlar.
(5228 say›l› kanun ile de¤iflmeden önceki flekli) 4684 say›l›
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kurulufllar›na, sermaye art›r›mlar›na ve süre uzat›mlar›na(*)
iliflkin olarak düzenlenen ka¤›tlar.
17. (4684 say›l› Kanunun 22/C maddesiyle eklenen f›kra.
(2) SAYILI Yürürlük; 03.07.2001) Kurumlar Vergisi Kanununa göre
yap›lan birleflme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen
TABLO
ka¤›tlar.
Damga
Vergisinden 18. (5035 say›l› Kanunun 49/4 maddesiyle yürürlükten
‹stisna Edilen kald›r›lan
f›kra.
Geçerlilik:01.01.2004;
Yürürlük:
Kâ¤›tlar
02.01.2004)(**)
19.(4761 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra
Yürürlük; 22.06.2002) Bankalar aras›nda, bankan›n taraf
oldu¤u veya bankalar arac›l›¤›yla yap›lan, belirli bir vadede
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya
finansal göstergeye dayal› olarak düzenlenenler de dahil olmak
üzere, para veya sermaye piyasas› arac›n›, mal›, k›ymetli
madeni ve dövizi alma, satma, de¤ifltirme hak ve/veya
yükümlülü¤ünü veren vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile
bu sözleflmelere iliflkin olarak düzenlenen di¤er kâ¤›tlar.
20.(4761 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 22.06.2002) Faktoring flirketlerinin müflterileriyle
yapt›klar› faktoring sözleflmeleri ile bu sözleflmelere iliflkin
olarak düzenlenen di¤er kâ¤›tlar.
21.(4761 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 22.06.2002) Gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›n›n
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Kanunun 22/C maddesiyle eklenen f›kra. Yürürlük;
03.07.2001) Anonim, eshaml› komandit ve limited (5035 say›l›
Kanunun
48/6-b
maddesiyle
de¤iflen
ibare.
Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük: 02.01.2004) flirketlerin
kurulufllar›na, sermaye art›r›mlar›na ve süre uzat›mlar›na(*)
iliflkin olarak düzenlenen ka¤›tlar.
17. (4684 say›l› Kanunun 22/C maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 03.07.2001) Kurumlar Vergisi Kanununa göre
yap›lan birleflme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen
ka¤›tlar.
18. (5035 say›l› Kanunun 49/4 maddesiyle yürürlükten
kald›r›lan f›kra. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük: 02.01.2004)
(**)
19.(4761 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra
Yürürlük; 22.06.2002) Bankalar aras›nda, bankan›n taraf
oldu¤u veya bankalar arac›l›¤›yla yap›lan, belirli bir vadede
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya
finansal göstergeye dayal› olarak düzenlenenler de dahil olmak
üzere, para veya sermaye piyasas› arac›n›, mal›, k›ymetli
madeni ve dövizi alma, satma, de¤ifltirme hak ve/veya
yükümlülü¤ünü veren vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile
bu sözleflmelere iliflkin olarak düzenlenen di¤er kâ¤›tlar.
20.(4761 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 22.06.2002) Faktoring flirketlerinin müflterileriyle
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münhas›ran gayrimenkul portföylerine iliflkin al›m sat›m
sözleflmeleri.
22.(4761 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra.
(2) SAYILI Yürürlük; 22.06.2002) K›ymetli madenler borsalar›nda
k›ymetli madenlerin ödünç ifllemlerine iliflkin düzenlenen
TABLO
kâ¤›tlar.
Damga
Vergisinden 23. (5035 say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle de¤iflen f›kra.
‹stisna Edilen Yürürlük: 02.01.2004) Bankalar, yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve
Kâ¤›tlar
uluslararas› kurumlarca kulland›r›lacak kredilerin temini ve
geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek kâ¤›tlar ile bu kâ¤›tlar
üzerine konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar› hariç).(***)
24. (4842 say›l› Kanunun 29'uncu maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 01.01.2004)Devlet d›fl borçlar› ile ilgili kredi
anlaflmalar›nda öngörülen bütün ödemeler dolay›s›yla
düzenlenen kâ¤›tlar (d›fl proje kredileri çerçevesinde yap›lacak
ödemeler dahil, kredilerin kullan›mlar› hariç).
25. (4842 say›l› Kanunun 29'uncu maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 01.01.2004)28.3.2002 tarihli ve 4749 say›l› Kanunun
12 nci maddesinin üçüncü f›kras›nda tan›mlanan nakit ifllemleri
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›nca ç›kar›lacak likidite
senetlerine (veya bu mahiyetteki kâ¤›tlara) iliflkin ifllemler
dolay›s›yla düzenlenen kâ¤›tlar.
26.(5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen f›kra,
Yürürlük: 31.07.2004) Kredi kart› üyelik sözleflmeleri.
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yapt›klar› faktoring sözleflmeleri ile bu sözleflmelere iliflkin
olarak düzenlenen di¤er kâ¤›tlar.
21.(4761 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 22.06.2002) Gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›n›n
münhas›ran gayrimenkul portföylerine iliflkin (5281 Say›l›
Kanun’un 8’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük:
1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) al›m
sat›m sözleflmeleri ile gayrimenkul sat›fl vaadi sözleflmeleri
22.(4761 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 22.06.2002) K›ymetli madenler borsalar›nda
k›ymetli madenlerin ödünç ifllemlerine iliflkin düzenlenen
kâ¤›tlar.
23. (5035 say›l› Kanunun 30 uncu maddesiyle de¤iflen f›kra.
Yürürlük: 02.01.2004) Bankalar, yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve
uluslararas› kurumlarca kulland›r›lacak kredilerin temini ve
geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek kâ¤›tlar ile bu kâ¤›tlar
üzerine konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar› hariç).(***)
24. (4842 say›l› Kanunun 29'uncu maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 01.01.2004)Devlet d›fl borçlar› ile ilgili kredi
anlaflmalar›nda öngörülen bütün ödemeler dolay›s›yla
düzenlenen kâ¤›tlar (d›fl proje kredileri çerçevesinde yap›lacak
ödemeler dahil, kredilerin kullan›mlar› hariç).
25. (4842 say›l› Kanunun 29'uncu maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 01.01.2004)28.3.2002 tarihli ve 4749 say›l›
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(*) (5228 say›l› kanun ile de¤ifltirilmeden önceki flekli) (4962
say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen f›kra. Yürürlük;
07.08.2003) Kifliler ile bankalar aras›nda düzenlenecek kredi
(2) SAYILI kart› üyelik sözleflmeleri.
27. (4962 say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen f›kra.
TABLO
Yürürlük; 07.08.2003)Yüksekö¤retim kurumlar›nca yapt›r›lan
Damga
Vergisinden bilimsel araflt›rma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen ka¤›tlar.
‹stisna Edilen 28. (4962 say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen f›kra.
Kâ¤›tlar
Yürürlük; 07.08.2003)2985 say›l› Toplu Konut Kanununa
10.5.1990 tarihli ve 3645 say›l› Kanunla eklenen ek 1 inci
maddesi kapsam›nda kulland›r›lacak kredilere iliflkin olarak
düzenlenen ka¤›tlar.
29. (5035 say›l› Kanunun 30’ uncu maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük: 02.01.2004) Kambiyo senetleri ve kambiyo
senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet
flerhleri ile bu mahiyetteki di¤er flerhler.
30.(5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen f›kra,
Yürürlük: 31.07.2004) 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici
finansman flirketlerince kulland›r›lacak tüketici kredilerinin
temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek ka¤›tlar ile bu
ka¤›tlar üzerine konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar›
hariç).
(*) (5228 Say›l› Kanun ile de¤iflmeden önceki flekli)(5035 say›l›
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Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü f›kras›nda tan›mlanan
nakit ifllemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›nca
ç›kar›lacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki kâ¤›tlara)
iliflkin ifllemler dolay›s›yla düzenlenen kâ¤›tlar.
26.(5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen f›kra,
Yürürlük: 31.07.2004) Kredi kart› üyelik sözleflmeleri.
(*) (5228 say›l› kanun ile de¤ifltirilmeden önceki flekli) (4962
say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen f›kra. Yürürlük;
07.08.2003) Kifliler ile bankalar aras›nda düzenlenecek kredi
kart› üyelik sözleflmeleri.
27. (4962 say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 07.08.2003)Yüksekö¤retim kurumlar›nca yapt›r›lan
bilimsel araflt›rma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen ka¤›tlar.
28. (4962 say›l› Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 07.08.2003)2985 say›l› Toplu Konut Kanununa
10.5.1990 tarihli ve 3645 say›l› Kanunla eklenen ek 1 inci
maddesi kapsam›nda kulland›r›lacak kredilere iliflkin olarak
düzenlenen ka¤›tlar.
29. (5035 say›l› Kanunun 30’ uncu maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük: 02.01.2004) Kambiyo senetleri ve kambiyo
senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet
flerhleri ile bu mahiyetteki di¤er flerhler.
30.(5228 Say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen f›kra,
Yürürlük: 31.07.2004) 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas›
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Kanunun 30’ uncu maddesiyle eklenen f›kra. Yürürlük:
02.01.2004) 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici kredisine
(2) SAYILI iliflkin olarak düzenlenen sözleflmenin tüketiciye verilen
nüshas›.
TABLO
V - Kurumlarla ilgili ka¤›tlar:
Damga
Vergisinden 1. ‹ktisadi Devlet Teflekkülleriyle Müesseseleri ve ‹fltirakler
‹stisna Edilen Hakk›ndaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve katma bütçeli
Kâ¤›tlar
daireler, il özel idareleri ve belediyelere ba¤l› tüzel kiflili¤i
bulunan kurumlara özel kanunlar› gere¤ince Hazinece
ödenmesi gereken sermaye, ifltirak hissesi ve yard›m
ödeneklerinin ödenmesine ait ka¤›tlar.
2. ‹ktisadi Devlet Teflekkülleriyle müesseseleri ve ‹fltirakler
hakk›ndaki kanuna tabi kurum ve ortakl›klara vukubulacak
devir ve kurulufl ile ilgili kararlar.
3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma
Bakanl›¤›na veya memleketimizin de dahil bulundu¤u
Miletleraras› Savunma Teflkilat›na teslim edece¤i her türlü
malzeme, teçhizat ve vas›talarla yedek parçalar›n›n imalinde ilk
madde veya iflletme malzemesi olarak kullan›lmak üzere kurum
taraf›ndan yabanc› memleketlerden getirilecek maddelerin
(miktar› ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin
mümkün bulunmad›¤› Maliye, Ticaret ve Sanayi
Bakanl›klar›n›n müflterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
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Hakk›nda Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici
finansman flirketlerince kulland›r›lacak tüketici kredilerinin
temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek ka¤›tlar ile bu
ka¤›tlar üzerine konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar›
hariç).
(*) (5228 Say›l› Kanun ile de¤iflmeden önceki flekli)(5035
say›l› Kanunun 30’ uncu maddesiyle eklenen f›kra. Yürürlük:
02.01.2004) 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici kredisine
iliflkin olarak düzenlenen sözleflmenin tüketiciye verilen
nüshas›.
31. (5281 Say›l› Kanun’un 8’nci maddesi ile eklenen.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Dernek ve vak›flarca yerleflim yeri, gerçek
kiflilerce mesken olarak kullan›lmak üzere kiralanan ve
iktisadî iflletmelere dahil olmayan tafl›nmazlara iliflkin kira
mukavelenameleri.
32. (5281 Say›l› Kanun’un 8’nci maddesi ile eklenen.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest
meslek erbab› ile basit usulde vergilendirilen mükellefler
taraf›ndan iflyeri olarak kullan›lmak üzere kiralanan ve
iktisadî iflletmelere dahil olmayan tafl›nmazlara iliflkin kira
mukavelenameleri.

5281
SAYILI
KANUN

488 SAYILI DAMGA VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

tespit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali s›ras›nda düzenlenen
ka¤›tlar.
4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsilden yapaca¤› al›mlar ve
(2) SAYILI menkul rehini ifllemlerine iliflkin ka¤›tlarla Ofisin teflkil edece¤i
müessese ve flirketlerin kuruluflu ile ilgili ka¤›tlar.
TABLO
5. Toprak Mahsulleri Ofisi taraf›ndan ithal edilecek hububat ve
Damga
Vergisinden unlarla bunlar›n naklinde kullan›lacak her nevi malzemenin
‹stisna Edilen ithali s›ras›nda düzenlenen ka¤›tlar.
Kâ¤›tlar
6. Türkiye Zirai Donat›m Kurumu müessese ve flubelerinin
kurulufl ifllemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul
al›m ve sat›m› vesair ifllemlerinde düzenlenen ve Damga
Vergisi bu kurum taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
7. Devlet Üretme Çiftçilikleri Genel Müdürlü¤ünün çiftçi ile
münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme
makbuzlar›.
8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤›n›n her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teflekkül
taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
9. ‹flçi Sigortalar› veya yerine kaim olacak kurumun her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum
taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
10. Devlet Yat›r›m Bankas›n›n her türlü ifllemlerinde
düzenlenen ve Damga Vergisi bu teflekkül taraf›ndan ödenmesi
gereken ka¤›tlar.
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33. (5281 Say›l› Kanun’un 8’nci maddesi ile eklenen.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Ekici ile al›c› aras›nda düzenlenen tütün al›m
sat›m› mukavelenameleri ile bunlara iliflkin rehin senetleri.
34. (5281 Say›l› Kanun’un 8’nci maddesi ile eklenen.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere iliflkin
olmamak flart›yla gerçek kifliler aras›nda düzenlenen
akitlerle ilgili kâ¤›tlar (Söz konusu kâ¤›tlar, resmi
dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih
itibar›yla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.).
35. (5281 Say›l› Kanun’un 8’nci maddesi ile eklenen.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 8
inci maddesinin birinci f›kras›n›n (12) numaral› bendi
kapsam›ndaki ifllemler nedeniyle düzenlenen kâ¤›tlar.
V - Kurumlarla ilgili ka¤›tlar:
1. ‹ktisadi Devlet Teflekkülleriyle Müesseseleri ve ‹fltirakler
Hakk›ndaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve katma bütçeli
daireler, il özel idareleri ve belediyelere ba¤l› tüzel kiflili¤i
bulunan kurumlara özel kanunlar› gere¤ince Hazinece
ödenmesi gereken sermaye, ifltirak hissesi ve yard›m
ödeneklerinin ödenmesine ait ka¤›tlar.
2. ‹ktisadi Devlet Teflekkülleriyle müesseseleri ve ‹fltirakler
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11. Tasarruf Sand›klar› Hakk›ndaki Kanun gere¤ince il özel
idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sand›klar›n›n
tüzüklerinde aç›klanan ifllemlerle ilgili ka¤›tlar.
(2) SAYILI 12. Ordu Yard›mlaflma Kurumunun her türlü ifllemlerinde
düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum taraf›ndan ödenmesi
TABLO
gereken ka¤›tlar.
Damga
Vergisinden 13. Milli Piyango ‹daresinin biletleri ile çekiliflte kazananlara
‹stisna Edilen ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili ka¤›tlar.
Kâ¤›tlar
14. Devlet Tiyatrosunun her türlü ifllemlerinde düzenlenen ve
Damga Vergisi bu teflekkül taraf›ndan ödenmesi gereken
ka¤›tlar.
15. Tar›m Sat›fl Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tar›m Kredi
Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve
Damga Vergisi bunlar taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
16. Çay yetifltirenlerin Türkiye'de çay ziraatini gelifltirmek
maksadiyle kuracaklar› kooperatiflerin her türlü ifllemlerinde
düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler taraf›ndan
ödenmesi gereken ka¤›tlar.
17. Genel menfaatlere yararl› derneklerin her türlü ifllemlerinde
düzenlenen ve Damga Vergisi bu teflekküller taraf›ndan
ödenmesi gereken ka¤›tlar.
18. (639 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle de¤iflen f›kra)
Türkiye Halk Bankas›n›n, esnaf kefalet ve küçük sanat
kooperatifleri ve ortaklar› ve bu kooperatiflerin kendi ortaklar›
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hakk›ndaki kanuna tabi kurum ve ortakl›klara vukubulacak
devir ve kurulufl ile ilgili kararlar.
3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma
Bakanl›¤›na veya memleketimizin de dahil bulundu¤u
Miletleraras› Savunma Teflkilat›na teslim edece¤i her türlü
malzeme, teçhizat ve vas›talarla yedek parçalar›n›n imalinde
ilk madde veya iflletme malzemesi olarak kullan›lmak üzere
kurum taraf›ndan yabanc› memleketlerden getirilecek
maddelerin (miktar› ve memleket içinde ihtiyaca yeter
derecede tedarikinin mümkün bulunmad›¤› Maliye, Ticaret ve
Sanayi Bakanl›klar›n›n müflterek teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca tespit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali s›ras›nda
düzenlenen ka¤›tlar.
4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsilden yapaca¤› al›mlar
ve menkul rehini ifllemlerine iliflkin ka¤›tlarla Ofisin teflkil
edece¤i müessese ve flirketlerin kuruluflu ile ilgili ka¤›tlar.
5. Toprak Mahsulleri Ofisi taraf›ndan ithal edilecek hububat ve
unlarla bunlar›n naklinde kullan›lacak her nevi malzemenin
ithali s›ras›nda düzenlenen ka¤›tlar.
6. Türkiye Zirai Donat›m Kurumu müessese ve flubelerinin
kurulufl ifllemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul
al›m ve sat›m› vesair ifllemlerinde düzenlenen ve Damga
Vergisi bu kurum taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
7. Devlet Üretme Çiftçilikleri Genel Müdürlü¤ünün çiftçi ile
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ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç
ödeme makbuzlar›, ipotek ve rehin senetleri.
19. (2535 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle de¤iflen f›kra)
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar›n kurulufl
ifllemlerinde düzenlenen her türlü ka¤›tlarla, Türk Silahl›
Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanl›¤› dahil)
güçlendirmek amac›yla kurulmufl vak›flar›n her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ka¤›tlar.
20. (Finansman Kanununun 103'üncü maddesiyle eklenen
f›kra) ‹ktisadi Devlet Teflekküllerine ve sermayesinin yar›dan
fazlas› Devlete veya ‹ktisadi Devlet Teflekküllerine ait olan
Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerine Hazinece yap›lacak ikrazlara ait
ifllemlerle ilgili ka¤›tlar.
21. (4697 say›l› Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 07.10.2001) Sigorta ve emeklilik flirketleri ile
emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kurulufllar› dahil her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu flirketler veya
fonlar taraf›ndan ödenmesi gereken kâ¤›tlar.
22. (4842 say›l› Kanunun 29'uncu maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 01.01.2004) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci
maddesinin 24 numaral› bendinde belirtilen kurumlar›n kredi
teminatlar›na iliflkin ifllemlerinde düzenlenen kâ¤›tlar.

münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç
ödeme makbuzlar›.
8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤›n›n her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teflekkül
taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
9. ‹flçi Sigortalar› veya yerine kaim olacak kurumun her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum
taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
10. Devlet Yat›r›m Bankas›n›n her türlü ifllemlerinde
düzenlenen ve Damga Vergisi bu teflekkül taraf›ndan ödenmesi
gereken ka¤›tlar.
11. Tasarruf Sand›klar› Hakk›ndaki Kanun gere¤ince il özel
idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sand›klar›n›n
tüzüklerinde aç›klanan ifllemlerle ilgili ka¤›tlar.
12. Ordu Yard›mlaflma Kurumunun her türlü ifllemlerinde
düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum taraf›ndan ödenmesi
gereken ka¤›tlar.
13. Milli Piyango ‹daresinin biletleri ile çekiliflte kazananlara
ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili ka¤›tlar.
14. Devlet Tiyatrosunun her türlü ifllemlerinde düzenlenen ve
Damga Vergisi bu teflekkül taraf›ndan ödenmesi gereken
ka¤›tlar.
15. Tar›m Sat›fl Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tar›m Kredi
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Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve
Damga Vergisi bunlar taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
16. Çay yetifltirenlerin Türkiye'de çay ziraatini gelifltirmek
maksadiyle kuracaklar› kooperatiflerin her türlü ifllemlerinde
düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler taraf›ndan
ödenmesi gereken ka¤›tlar.
17. Genel menfaatlere yararl› derneklerin her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teflekküller
taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar.
18. (639 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle de¤iflen f›kra)
Türkiye Halk Bankas›n›n, esnaf kefalet ve küçük sanat
kooperatifleri ve ortaklar› ve bu kooperatiflerin kendi ortaklar›
ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç
ödeme makbuzlar›, ipotek ve rehin senetleri.
19. (2535 say›l› Kanunun 1'inci maddesiyle de¤iflen f›kra)
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar›n kurulufl
ifllemlerinde düzenlenen her türlü ka¤›tlarla, Türk Silahl›
Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanl›¤› dahil)
güçlendirmek amac›yla kurulmufl vak›flar›n her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ka¤›tlar.
20. (Finansman Kanununun 103'üncü maddesiyle eklenen
f›kra) ‹ktisadi Devlet Teflekküllerine ve sermayesinin yar›dan
fazlas› Devlete veya ‹ktisadi Devlet Teflekküllerine ait olan
Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerine Hazinece yap›lacak ikrazlara ait
ifllemlerle ilgili ka¤›tlar.
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21. (4697 say›l› Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 07.10.2001) Sigorta ve emeklilik flirketleri ile
emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kurulufllar› dahil her türlü
ifllemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu flirketler veya
fonlar taraf›ndan ödenmesi gereken kâ¤›tlar.
22. (4842 say›l› Kanunun 29'uncu maddesiyle eklenen f›kra.
Yürürlük; 01.01.2004) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci
maddesinin 24 numaral› bendinde belirtilen kurumlar›n kredi
teminatlar›na iliflkin ifllemlerinde düzenlenen kâ¤›tlar.
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