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SİRKÜLER NO : 2005/5      Ankara, 26/01/2005 
 
 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 Limited Şirketler ile Şahıs İşletmeleri de Damga Vergisi Defteri Tutabilecekler 
 
 Bilindiği gibi 1.1.2005 tarihinden itibaren Damga Vergisi Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin birisi de, damga vergisinin pul ile ödenmesi uygulamasına son 
verilmesidir.  
 
 Maliye Bakanlığı’nca www.gelirler.gov.tr internet adresinde yayımlanan 43 Seri No’lu Damga 
Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağında belirtildiğine göre, 
 

- Anonim şirket dışındaki kurumlar vergisi mükellefleri, 
- Kollektif ve adi komandit şitketler, 
- Bilanço esasına göre defter tutanlar, 
- İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar, 

 
isterlerse anonim şirketler gibi bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak damga vergisi 

mükellefiyeti tesis ettirebileceklerdir.  
 
Damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin ayrıca Notere Damga Vergisi Defteri 

tasdik ettirmesi gerekmektedir.  
 
Damga vergisi defteri tasdik ettiren mükellefler bir ay içindeki damga vergisine tabi işlemleri 

için hesapladıkları damga vergisini ertesi ayın 20.günü akşamına kadar “damga vergisi beyannamesi” 
ile beyan edip aynı ayın 26.günü akşamına kadar ödeyeceklerdir. Damga vergisine tabi işlemi olmayan 
mükellefler durumu bir dilekçe ile vergi dairesine bildirecektir. Damga vergisi beyannameleri için 
ayrıca damga vergisi hesaplanmayacağı için “boş” damga vergisi beyannamesi de verilebilir.  

 
Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler ise, vergiye tabi kağıdın düzenlendiği 

tarihi izleyen 15 gün içinde hesapladıkları damga vergisini yine bir beyanname ile vergi dairesine 
bildirecek ve aynı süre içinde ödeyecektir. Bu durumda olan mükellefler tutmak zorunda oldukları 
defterlerine damga vergisine ilişkin kayıtlarını ayrıntılı olarak kaydetmek şartıyla ayrıca Damga 
Vergisi Defteri tutmayabileceklerdir.  

 
Damga vergisinin pul ile ödenmesi imkanı ortadan kalktığı için bugüne kadar damga vergisi 

defteri tasdik ettirmeyen mükelleflerin Ocak ayı sonuna kadar Damga Vergisi Defteri tasdik 
ettirmeleri ve sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerinde yarar bulunmaktadır.  

 
Ancak, yılda birkaç defa damga vergisine tabi işleme muhatap olabilecek mükelleflerin sürekli 

damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesine ve Damga Vergisi Defteri tasdik ettirmesine gerek 
yoktur. Bu durumdaki mükellefler damga vergisine tabi işlemleri olduğunda beyanı gereken vergiye 
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ilişkin damga vergisi beyannamesini izleyen ayın 15.günü akşamına kadar vergi dairesine verecekler 
ve tahakkuk edecek vergiyi aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir.  

 
Damga vergisini makbuz karşılığı ödeyecek olan mükellefler vergiye tabi kağıt üzerine 

“................ YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter Sıra No:.....” 
şeklinde bir kaşe bastırıp, kaşe üzeri yetkili eleman tarafından imzalanacaktır.  

 
Bazı Kağıtlara Ait Damga Vergilerinin Ödenmesi  
 
- Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait 

damga vergileri kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın kişiler tarafından peşin olarak 
kağıtların düzenlendiği yer saymanlığına makbuz karşılığı ödenmesine devam edilecektir.  

 
- Noterliklerde düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi noterler tarafından tahsil edilecektir.  
 
- İhale kararlarına ait damga vergileri ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren 15 

gün içinde ilgili müteahhit tarafından ilgili saymanlığa makbuz karşılığı ödenmesine devam 
edilecektir.  

 
- Vergi dairelerine tasdik için götürülen gelir tablosu ve bilançolara ait damga vergileri 

tasdik işleminden önce makbuz karşılığı ve beyanname verilmeksizin vergi dairesine peşin olarak 
ödendikten sonra tasdik işlemi yapılacaktır.  

 
Diğer Hususlar 
 
- Proforma faturalar ve teklifnameler nedeniyle maktu damga vergisi ödenmesine son 

verilmiştir.  
 
- Akreditifler, kredi mektup ve telgrafları ile bankalar ve ticarethaneler arasındaki münakale, 

tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri damga vergisi kapsamından çıkartılmıştır.  
 
- Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım, satım mukavelenameleri damga vergisi 

kapsamından çıkartılmıştır.  
 
- Vergi iadeleri ve fazla ve yersiz tahsilatların iadesi nedeniyle yapılacak iade işlemleri damga 

vergisine tabi olmayacaktır. Sadece resmi daireler tarafından mal ve hizmet bedelinin ödenmesi 
sırasında düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi tutulacaktır.  

 
- Avans makbuzları damga vergisi kapsamından çıkartılmıştır. Ancak, avans ödemesi sırasında 

kesilen damga vergisi daha sonra yapılacak ödemelerde dikkate alınacaktır. Avanslar nedeniyle 
mükerrer vergi ödenmeyecektir.  

 
- KVK’nun 8/12 maddesi kapsamında yapılan gayrimenkul veya iştirak hisselerinin satışı 

nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Şirket aktifinde iki yıldan daha 
fazla süre bulunan gayrimenkul veya iştirak hisselerinin satışındaki tapu harcı istisnası kaldırılmış 
olup, bu defa damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

 
- Azami damga vergisi tutarı 800.000.-YTL’yi aşamayacaktır.  
 

 Saygılarımızla.  
 

        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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