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SİRKÜLER NO : 2004/2      Ankara, 06/01/2004 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

Hurda Metal ve Atıkları da KDV’den İstisna Edildi, Beyannamelerdeki Damga Vergileri 
Artırıldı 

 
Bazı vergi kanunları ile diğer kanunlarda değişiklik yapan 5035 sayılı Kanun 02/01/2004 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlar 
kanunlarında yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.  
 
 
 1-KDV Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
 

a)KDV Kanunu’nun Diğer İstisnalar başlıklı 17/4. maddesinde yapılan değişikliğe göre,  
 
i-01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının 

teslimleri de KDV’den istisna edilmiştir. 
 
ii-02/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere serbest bölgelerde verilen hizmetler ile deniz ve 

hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler de KDV’den istisna 
edilmiştir. 

 
b)KDV Kanunu’nun 29.maddesinde yapılan ve 01/01/2004 tarihinde geçerli olan değişikliğe 

göre, KDV oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, teslim ve hizmetin gerçekleştiği 
vergilendirme döneminde (Önceden yıllık olarak uygulanıyordu.) indirilemeyen ve tutarı Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel 
ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile 
sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan 
işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenebilecektir. 
Yılı içinde mehsuben iade edilemeyen vergi ise nakden iade edilecektir.  

 
 
2-Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
 
a)01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere şirketlerin sermaye artırımlarının yanı sıra 

kuruluş ve süre uzatımları da damga vergisinden istisna olacaktır. 
 
b)01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na eklenen Ek Madde 

2’ye göre, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga 
vergisinden müstesna olacaktır. 

 
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, 

gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden ceza ve gecikme faizi ile birlikte 
alınacaktır. 
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c)02/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve 
uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek 
kağıtlar ve bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden 
istisna edilecektir. 

 
d)01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen 

beyanname ve diğer bildirgelere uygulanacak damga vergisi tutarları şöyledir. 
 
-Yıllık gelir vergisi beyannameleri  15.000.000 TL 
-Kurumlar vergisi beyannameleri  20.000.000 TL 
-Muhtasar beyannameler   10.000.000 TL 
-Katma değer vergisi beyannameleri  10.000.000 TL 
-Diğer beyannameler    10.000.000 TL 
-Belediyelere verilen beyannameler    8.000.000 TL 
-Sosyal sigortalar kurumuna verilen  
  sigorta prim bildirgeleri     8.000.000 TL 
-Gümrük idarelerine verilen beyannameler 20.000.000 TL 

 
Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen 

miktarları her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

 
 
3-Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
 
a)02/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin 

kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak 
işlemler harca tabi tutulmayacaktır. 

 
Bunun yanında bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak 

kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemleri de harca tabi 
tutulmayacaktır. 

 
b)01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere Harçlar Kanunu’na eklenen Ek Madde 1’e göre, 

döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar harçlardan müstesna 
olacaktır. 

 
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, 

gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden ceza ve gecikme faizi ile birlikte 
alınacaktır. 

 
c)01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere ticaret sicil memurluklarınca yapılacak defter 

tasdik işlemlerinden de tasdik ile ilgili harçlar alınacaktır. 
 
 

 Saygılarımızla,      
  
 

         K A N I T 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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