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SİRKÜLER                  İstanbul, 28.03.2012 

Sayı: 2012/68                 Ref: 4/68 

 

 

Konu:  

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ 

İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:5) RESMİ GAZETE'DE 

YAYINLANMIŞTIR 

 

21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı 

Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)’de; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ek 

2’nci ve 492’sayılı Harçlar Kanunu’nun ek 1’inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak 

döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulama usul ve 

esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde 

Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile ilgili olarak yapılan 

düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

- 1 Seri No.lı Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası 

Uygulaması Hakkında Tebliğin “3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün 

(3.1.6.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 

131’inci maddesine istinaden ithalat 

vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici 

ithalat rejimine tabi ambalaj maddeleri 

ithali, 

3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 

131’inci maddesine istinaden ithalat 

vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici 

ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi 

ithali ile kati ihraç edilen mallara ait 

ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve 

ithali 

Buna göre geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesinin ithali ile kati ihraç edilen mallara 

ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithaline ilişkin işlemlerle, bu işlemler sebebiyle 

düzenlenen kağıtlara, ihracata ilişkin olduğunun belgelenmesi kaydıyla damga vergisi ve harç 

istisnası sağlanacaktır. 
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- Tebliğin “3.2. DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER” başlıklı bölümünün 

(3.2.1.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski  düzenleme: Yeni düzenleme: 

3.2.1. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

Müsteşarlığınca yayımlanan cari yıl yatırım 

programında yer alan kamu yatırımlarından 

uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve 

yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte 

iştirakine açık olmak üzere) ihalesini 

kazanan veya yabancı para ile finanse 

edilenlerin yapımını üstlenen firmaların 

3.2.1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan 

cari yıl yatırım programında yer alan 

yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığının bu programda 

yer almayan kamu yatırımlarından 

uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve 

yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte 

iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan 

veya yabancı para ile finanse edilenlerin 

yapımını üstlenen firmaların, 

 

 

Buna göre Kalkınma Bakanlığı'nca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan 

yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı'nın bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye 

çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) 

ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların 

gelirleri diğer döviz kazandırıcı faaliyetler olarak tanımlanmıştır.  

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 

Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) 
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(*) 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 

TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığı  ve Maliye Bakanlığından: 

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ  

İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 5) 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddelerinin verdiği 

yetkiye dayanarak döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulama usul ve esaslarının 

belirlenmesi amacıyla hazırlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası 

Uygulaması Hakkında Tebliğ1 ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek görülmüştür. 

1- (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 

Tebliğin “3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün (3.1.6.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet 

suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin 

geçici ihracı ve ithali” 

2- Tebliğin “3.2. DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER” başlıklı bölümünün (3.2.1.) numaralı 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3.2.1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli 

Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan 

kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine 

açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,” 

Tebliğ olunur. 

 

——————————————— 
1 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 
 

 

 


