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SİRKÜLER (2018’100) 

 

 

Konu: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları. 

 

 

Damga Vergisi Genel Tebliği Seri No:63 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 488 sayılı Damga Vergisi 

Kanununun Mükerrer 30’ncu maddesinin 5281 sayılı kanununun 6’ncı maddesiyle değişik birinci 

fıkrasında “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler 

(Maktu ve nispi vergilerin azami ve asgari miktarlarını belirleyen hadler dahil)  503 Sıra No’lu Vergi 

Usul Kanunun Genel Tebliğinde 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %23,73 olarak 

belirlenmiş ve 61 Seri No’lu Damga Vergisinde belirlenen maktu tutarlar bu nispette artırılmıştır.  

 

Bakanlıkça, 2019 yılı için belirlenen maktu ile maktu ve nispi vergilerin azami ve asgari miktarlar 

2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme katsayısı dahil olarak, %23,73 nispetindeki artış sonrası 

uygulanacak tutarlar;  63 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.  

 

Buna göre 488 sayılı kanunun mükerrer 30’ncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği, kanuna ekli 

(1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen 

maktu vergiler (nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %23,73 olarak 

belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak 

miktarları tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 

 

488 sayılı kanunun 14’ncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıt’tan alınacak damga 

vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 TL’sı (2018 yılı için; 

2.135.949,30 TL)  olmuştur. Uygulamada en çok kullanılan belli başlı yeni damga vergisi tutar ve 

oranları aşağıdadır. 

 

(I) SAYILI TABLO 

 

I . Akitlerle İlgili Kağıtlar 

 

A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar, 

 

1. Mukavelenameler, Taahhütnameler ve Temliknameler    ( Binde 9,48 ) 

2. Kira mukavelenameleri        ( Binde 1.89 ) 

   (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri       ( Binde 9,48 ) 

4. Tahkimnameler ve sulhnameler        ( Binde 9,48 ) 

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taahhüt edenler dahil)  ( Binde 1.89 ) 

6. (Değişik:5766/10-b Md) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil                 (Binde 1,89 ) 

    edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelere 

 

 

 

 

 

Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9     34430 Beyoğlu -  İSTANBUL – TÜRKİYE 

Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat)    Fax: +90 (212) 293 20 79        E-mail: turkerler@turkerler.com.tr 



a) Taksitle satış sözleşmesi                                                                                                   (Binde 9,48) 

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi                                                                                 (Binde 0    ) 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi                                                            (Binde 9,48)     

ç) Paket tur sözleşmesi                                                                                                          (Binde 9,48) 

d) Abonelik sözleşmeleri                                                                                                      (Binde 9,48) 

e) Mesafeli satış sözleşmesi                                                                                                  (Binde 9,48)   

 

14.(Ek:6824/5 Md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat 

     Paylaşımı inşaat sözleşmeleri                                                                                          (Binde  0    )   

 

15.(Ek:6824/5 Md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat 

      Paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı mütaahhitleri ile alt 

     Yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri                                        (Binde   0   )  

   

16.(Ek: 6824/5 Md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işine  

      İlişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri                                                                         (Binde  0    ) 

  

17.(Ek: 6824/5 Md.) Yapı denetim hizmet sözleşmeleri                                                       (Binde  0   )       

 

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar 

 

1. Tahkimnameler                                            ( 72,70 TL ) 

2. Sulhnameler                                             ( 71,70 TL ) 

3. Turizm İşletmeleri ile Seyahat Acentalarının aralarında                                       (408,60 TL)  

    düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri 

    (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 

 

II.Kararlar ve Mazbatalar 

 

1.Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata 

ilam ve kararlarda hakem kararları  

 

 a-Belli parayı ihtiva edenler                                        (Binde 9,48 ) 

  b-Belli parayı ihtiva etmeyenler                                        ( 72,70 TL ) 

 

2.İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire 

   ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü 

   ihale kararları                                             (Binde 5,69 ) 

  (Maliye Bakanlığının veya sayıştayın vizesine tabi ihale 

  kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin 

  vergi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda 

  sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) 

 

III.Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar 

 

1.Ticari ve Mütedavil Senetler 

 

a)Emtia Senetleri 

 

 1-Makbuz Senedi (Resepise)                                         (25,10 TL ) 

 2-Rehin Senedi (Varant)                                         (14,80 TL ) 

 3-İyda Senedi                                           (  2,40 TL ) 

 4-Taşıma Senedi                                          (  0,70 TL ) 

 

 



b)Konşimentolar                                          ( 14,80 TL ) 

c)Deniz Ödüncü senedi                                        ( Binde 9,48 ) 

d)İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi                                      ( Binde 9,48 ) 

 

2-Ticari Belgeler 

 

a-Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri                                       (  25,10 TL ) 

b-Bilançolar ve İşletme Hesabı Hulasaları 

  (Resmi dairelere ve Bankalara ibraz edilenler) 

 

 ba-Bilançolar                                         ( 56,10 TL ) 

 bb-Gelir Tabloları                                        ( 26,90 TL ) 

 bc-İşletme hesabı hulasaları                                       ( 26,90 TL ) 

 

c-Barnameler                                           (   2,40 TL ) 

d-Tasdikli Manifesto Nüshaları                                        ( 11,00 TL ) 

e-Ordinolar                                          (   0,70 TL ) 

f-Gümrük idarelerine verilen özel beyan formları                                      ( 11,00 TL) 

 

 IV.Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 

 

1-Makbuzlar          

 

a-Resmi Daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin           ( Binde 9,48 ) 

   ödemeler (Avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler 

   tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz 

   ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, 

   kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya  

   emir ve havalelerine tediyesini temin eden ve havalelerine tediyesini 

   tediyesini temin eden kağıtlar 

 

b-Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı aidat, ihtisas zammı, ikramiye          ( Binde 7,59) 

   yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat v.s. gibi her ne ad olursa 

   olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak verilenler dahil) için  

   verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış 

   veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye  

   olunduğu nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar 

         

c-Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler           ( Binde 7,59) 

 

d-İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için             (Binde7,59)

  

   düzenlenen makbuzlar 

         

2)Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir.) 

 

a-Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi 

   için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı 

   her  gönderi maddesi için                 ( 0,70  TL ) 

 

 

 

 

 

 



b-Vergi Beyannameleri 

 

 ba-Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri            ( 72,70  TL ) 

 bb-Kurumlar Vergisi Beyannameleri            ( 97,10  TL ) 

bc-Muhtasar Beyannameleri              ( 48,00  TL ) 

 bd-Katma Değer Vergisi Beyannameleri             ( 48,00  TL ) 

             be-Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri          ( 48,00  TL ) 

                 hariç) 

 

 

c-Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler            ( 97,10 TL ) 

 

d-Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler         ( 35,70 TL ) 

 

e-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri        ( 35,70 TL ) 

 

f-(Değ:6728/28 Md.) Elektronik ortamda birlikte verilen Muhtasar Beyanname      ( 56,90 TL ) 

   ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin birleştirilerek verilen beyanname için  

 

 

3) Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu      ( 0,70  TL ) 

ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet suret ve 

tercümeleri 

 

Bu tebliğ 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. 

 

(Resmi Gazete 31.12.2018 tarih ve 30642 mükerrer 3sayılı) 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.ht

m&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm  

 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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