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SİRKÜLER        İstanbul, 27.12.2016 

Sayı: 2016/221       Ref: 4/221 

 

 

Konu:  

2017 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE 

DAMGA VERGİSİ ORANLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ 

YAYINLANMIŞTIR 

 

27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 61 Seri Numaralı Damga 

Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları, 

damga vergisi oranları ve azami damga vergisi tutarı haddine dair belirlemeler yapılmıştır.  

 

Vergiye tabi her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 1/1/2017 tarihinden 

itibaren geçerli olacak şekilde 1.865.946,80 TL olarak belirlenmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

61 Seri No.lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr  
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27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 61) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü 

maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına göre,  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda 

yer alan maktu vergilerin ise yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana 

göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 

mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi 

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak 

tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

   (2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga 

Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden 

değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 

   (4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga 

vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk 

Lirası olmuştur. 

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  

Ekler için tıklayınız 

  
 

  

  

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-11-1.pdf
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