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SĐRKÜLER         Đstanbul, 08.07.2009 
Sayı: 2009/99         Ref:4/99 
 
 
 
Konu: 
GENEL BÜTÇEL Đ ĐDARELERLE K ĐŞĐLER ARASINDA YABANCI PARA 
CĐNSĐNDEN DÜZENLENEN KA ĞITLARA A ĐT DAMGA VERG ĐSĐNĐN 
ÖDENMESĐNE ĐLĐŞKĐN 52 SERĐ NO.LI DAMGA VERG ĐSĐ KANUNU GENEL 
TEBL ĐĞĐ YAYINLANMI ŞTIR  
 
 
07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “52 Seri No.lı Damga Vergisi 
Kanunu Genel Tebliği”nde;  genel bütçeli idarelerle kişiler arasında yabancı para cinsinden 
düzenlenen kâğıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisinin ödenmesi bakımından 
uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır. 
 
Genel bütçeli idareler ile kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenecek ihale kararları 
dışındaki kağıtlara ait damga vergisinin, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel 
Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, kağıdın düzenlenmesinden önce ödemenin 
yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak belirlenen matrah 
üzerinden hesaplanması ve kişiler tarafından makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Bu 
durumda, sonradan imzalanmak suretiyle tekemmül eden kağıdın düzenlenme tarihi itibarıyla 
oluşacak kur farkları nedeniyle damga vergisi yönünden herhangi bir işlem tesis 
edilmeyecektir. 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ 
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK:  
52 Seri No.lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
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TEBLĐĞ 

Maliye Bakanlığından: 

DAMGA VERG ĐSĐ KANUNU GENEL TEBL ĐĞĐ 
(SERĐ NO: 52) 

 Genel bütçeli idarelerle kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait 
damga vergisinin ödenmesi bakımından uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar 
bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 
 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun “Makbuz karşılığı ödemelerde ödeme zamanı” başlıklı 22 nci 
maddesinde,  
 “Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi; 
 a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen 
kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü1 akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı 
günü akşamına kadar ödenir. 
 b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir 
beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.  
 Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere 
ili şkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın 
düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi 
işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.  
 Kanunun 22 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel 
Tebliğinde2, genel bütçeli idarelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin ödeme zamanı ve 
usulüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.  
 Bu kapsamda, anılan Tebliğin “1-Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga 
vergisi uygulaması” başlıklı bölümünde, genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları 
hariç) ait damga vergisinin, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle 
edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden 
önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, yabancı para 
cinsinden düzenlenecek söz konusu kağıtlara ilişkin olarak, kağıdın düzenlenme tarihi itibarıyla oluşacak kur farkı 
nedeniyle damga vergisi uygulamasında tereddütlerin oluştuğu görülmüştür. 
 Buna göre, genel bütçeli idareler ile kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenecek ihale kararları 
dışındaki kağıtlara ait damga vergisinin, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar 
çerçevesinde, kağıdın düzenlenmesinden önce ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas 
alınarak belirlenen matrah üzerinden hesaplanması ve kişiler tarafından makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Bu 
durumda, sonradan imzalanmak suretiyle tekemmül eden kağıdın düzenlenme tarihi itibarıyla oluşacak kur farkları 
nedeniyle damga vergisi yönünden herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. 
 Tebliğ olunur. 
 
————————— 
1  Beyanname verme süresinin son günü, 371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ertesi ayın yirmiüçüncü günü olarak 

belirlenmiştir. 
2  16/4/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

  
 
 


