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SİRKÜLER NO : 2003/34      Ankara, 30.08.2003 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 7 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4962 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun ile ilgili 
açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.  
 

1) Senetlerde Damga Vergisi Kaldırıldı 
 

7 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4962 sayılı Kanun ile Damga 
Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tabloda yapılan değişiklikle “kambiyo senetleri ve kambiyo 
senetlerine benzeyen senetlerde” (bono ve poliçe yazılı) tutar üzerinden alınmakta olan binde 
7,5 oranındaki damga vergisi yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle çeklerde olduğu gibi, 
senetlere de damga pulu yapıştırılmayacak veya basılı damga konulmayacaktır. 

 
2) Şirketlerde Nev’i Değişikliği İşlemleri Harca Tabi Olmayacak 
 
4962 sayılı Kanunla Harçlar Kanununda yapılan değişiklikle şirketlerin nev’i 

değişikliği işlemleri de, devir ve bölünme işlemlerinde olduğu gibi harca tabi olmayacaktır.  
 
3) Sağlık Tesisi Bağışları Kazançtan İndirilebilecektir. 
 
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında 4962 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 

kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul ve öğrenci yurdunda olduğu gibi sağlık tesisi 
bağışları da vergiye tabi kazançtan herhangi bir hadde bağlı olmaksızın indirilebilecektir. 
Ancak, bağışlanacak sağlık tesisinin bedeli o yıl beyana tabi kazancı aşması halinde aşan 
kısım sonraki yıla zarar olarak devredemeyecektir. Diğer bir ifade ile bağış tutarı beyana tabi 
kazancı aşamayacaktır.  

 
4) 20 ve Daha Büyük Yaştaki Taşıtların Hurdaya Ayrılması Halinde Özel 

Tüketim Vergisi İndirimi  
 
4962 Sayılı Kanunla 4760 sayılı Kanuna eklenen geçici 3.maddeye göre, 31.12.2004 

tarihine kadar 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları (motorsikletler, helikopter, uçaklar, 
gemiler ve yatlar hariç) adına kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, bu taşıtların bir 
daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkartılan araçla aynı cinsten (binek 
otomobillerinde 1600 cm3’ü geçmeyen) bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisi 3,5 
milyar lira, 2004 yılı için 4,5 milyar lira eksik ödenecektir.  
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5) Ek Taşıt Vergisi Yerine “Taşıt Vergisi” Getirildi. 
 
Ek Taşıt Vergisinin Anayasa Mahkemesinde iptal edilmesi üzerine 4962 sayılı yasa ile 

7 Ağustos 2003 tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile 31.12.2003 tarihine 
kadar ilgili sicillere kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar bir defaya mahsus olarak 2003 yılı 
için ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar “taşıt vergisine” tabi tutulmuştur.  

 
Taşıt vergisinin mükellefi 7 Ağustos 2003 tarihinde ve bu tarihten 31.12.2003 tarihine 

kadar adlarına taşıt kayıt ve tescil edilen veya 7 Ağustos 2003 tarihinde noter satış sözleşmesi 
ile bu taşıtın sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.  

 
Taşıt vergisi tek taksitte ödenecektir. 7 Ağustos’ta ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş 

olan taşıtlara ilişkin taşıt vergisi 30 Eylül 2003 tarihine kadar, 7 Ağustos 2003 tarihi ile 
31.12.2003 tarihleri arasında satın alınan ve ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara 
ilişkin taşıt vergisi ise kayıt ve tescilin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar 
ödenecektir. Örneğin, Eylül ayında yeni bir binek otomobili alan kişi taşıt vergisini Ekim ayı 
sonuna kadar ödeyecektir.  

 
Öte yandan Anayasa Mahkemesince iptal edilen ek motorlu taşıtlar vergisi taksidini 

ödeyenlerin ödedikleri tutar taşıt vergisine mahsup edilmiş sayılacaktır. Ödenmemiş olan ek 
motorlu taşıtlar vergileri ödenmeyecektir. Ancak, Anayasa Mahkemesince iptal edilen yasaya 
göre, Ekim ayında ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin ödenmeyen ikinci 
taksitleri “taşıt vergisi” adı altında 30 Eylül 2003 tarihine kadar ödenecektir.  

 
Ödenen “ek taşıt” ve “taşıt vergisi” ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde gider 

olarak kabul edilecektir.  
 
Saygılarımızla 
 
       KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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