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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 04.07.2017 

        Sayı  : 2017/33 

  

 

                                                 

 Değerli Müşterimiz; 

 

 6728 sayılı Yasa ile getirilen Damga Vergisi Uygulamasına Dair Bazı 

 Hatırlatmalar: 

 

 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunla, damga vergisinde değişiklikler yapılmıştır. 

Düzenlemelere ilişkin açıklamalar, 29.09.2016 tarih ve 60 seri no’lu damga vergisi 

genel tebliğinde yapılmıştır. Ticari işlemlerde önemli olan bu düzenlemeleri 

hatırlatmak için bir kez daha toplu olarak bilgilerinize sunuyoruz. 

 

 Söz konusu tebliğ ile yapılan açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

 

1. Nüshalarda Damga Vergisi Uygulaması: 

 

 Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak 

üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan 

kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli 

etmek üzere bağımsız ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette 

olan kâğıtları ifade etmektedir. 

 

         Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı 

tabloda yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken 

oluşmasıdır. Buna göre, birden fazla nüsha olarak düzenlenen kâğıtların 

vergilendirilmesinde, damga vergisini doğuran olayın gerçekleştiği tarihin esas 

alınması gerekmektedir.  

 

 Yapılan düzenleme uyarınca, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi 

vergiye tabi kâğıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi 

hesaplanacaktır. Maktu damga vergisine tabi kâğıtlarda ise her bir nüshadan ayrı 

ayrı aynı miktarda vergi alınmaktadır. 

 

 Örnek 1-(A) İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile (B) apartman yönetimi arasında bina 

tadilatına ilişkin olarak, 100.000 TL bedel üzerinden iki nüsha sözleşme 

düzenlenmiştir. Buna göre Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre tek 

nüsha üzerinden nispi damga vergisi(binde 9,48) hesaplanmalıdır. 

 

 Örnek 2-(B) Turizm İşletmesi ile (C) Seyahat Acentesi arasında 20.06.2017 

tarihinde 5.000 TL bedel üzerinden üç nüsha kontenjan sözleşmesi düzenlenmiştir. 

Maktu vergiye tabi söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının ayrı ayrı, Kanuna ekli 
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(1) sayılı tablonun I/B-3 fıkrasına göre maktu damga vergisine tabi tutulması 

gerekmektedir. Buna göre 288,60x3=865,80 TL damga vergisi hesaplanmalıdır. 

 

2. Bir Kâğıtta Üçüncü Kişinin Akdinin Bulunması: 

 

 Aynı kâğıtta asıl sözleşme ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör 

bulunması durumunda, asıl sözleşme yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti 

taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır. 

 

 Örnek 3-Bay (A) sahibi olduğu binayı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ne 50.000 TL 

bedelle bir yıllığına kiraya vermiştir. Düzenlenen kira sözleşmesi(26.05.2017), kiraya 

veren Bay (A), kiracı (B) İnşaat Tic. Ltd. Şti., adi kefalet vermek üzere Bay(K), Bayan 

(Y), Bay(L) ve garantör olarak şirket yetkililerinden Bay(C), Bay (M) ve Bayan(N) 

tarafından imzalanmıştır. 

 

 Söz konusu kira sözleşmesinin, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası 

gereğince nispi damga vergisine(binde 1,89) tabi tutulması gerekir. Sözleşmede 

yer alan adi kefaletlerden yalnız bir kefalet için, (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası(binde 

9,48) gereğince; garanti taahhütlerinden yalnız bir garanti taahhüdü için, (1) sayılı 

tablonun I/A-1 fıkrası(binde 9,48) gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması 

gerekmektedir. 

 

3. Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması: 

 

 Asıl sözleşme ve işlemle birlikte aynı kâğıtta yer verilen pey akçesi, cayma 

tazminatı, ücret kesintisi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen 

taahhütlerden damga vergisi aranmaz. Damga vergisi asıl sözleşme konusu işlem 

üzerinden alınır. Ancak söz konusu taahhütler, ayrı bir kâğıtta düzenlenmesi ve başlı 

başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisi alınır. 

 

 Örnek 4- (Y) Gıda A.Ş.(kiraya veren) ile (Z) Turizm A.Ş.(kiracı) arasında 

28.06.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede kira süresi 15 yıl, kira 

bedelinin 600.000 TL + KDV olduğu ve kiraya verenin yapı kullanma iznini alma 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda cezai şart olarak 2.000.000 TL 

ödeyeceği hususları belirlenmiştir.  

 

 Bu durumda; sadece asıl akit konusu olan kira sözleşmesi üzerinden Kanuna 

ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 maddesine göre (600.000x15x Binde 1,89=) 17.010 TL 

damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. 

 

4. Azami Tutardan Vergi Alınması uygulaması: 

 

 Azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer 

hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kâğıt 

düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kâğıt için artan bedel nedeniyle tekrar 

damga vergisi alınmaz. 

 

 Diğer taraftan, sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurların 

da değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan damga vergisi alınır. 
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 Örnek 5-(Y) Üniversitesi ile (A) İnşaat A.Ş. arasında kampüs binalarının 

yapımına ilişkin 02.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış ve azami tutardan 

damga vergisi ödenmiştir. Daha sonra, ilave bir iş olmaksızın birim maliyetlerdeki 

artış nedeniyle 19.06.2017 tarihinde sözleşme bedelinde meydana gelen artışa 

ilişkin olarak ek bir sözleşme düzenlenmiştir. 

 

 Ana sözleşmenin azami tutardan vergilendirildiği dikkate alındığında, söz 

konusu sözleşme bedeli artışına ilişkin düzenlenen ek sözleşmeden damga vergisi 

hesaplanmayacaktır. 

 

5. (1) Sayılı Tabloya Yeni Sözleşme Türlerinin Eklenmesi: 

 

       Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle İlgili Kâğıtlar” 

başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasına aşağıdaki 

hükümler eklenmiştir. 

 

 a-Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni 

sözleşmeleri(yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma 

izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48) 

 

 b-Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri  

 (Binde 9,48) 

 

 c-Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi 

yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48) 

 

 d-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen; 

 

 Taksitle satış sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, devre tatil ve 

uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, 

mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48) 

 

 e-Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen; 

 

 Toptan elektrik satış sözleşmeleri, perakende elektrik satış sözleşmeleri  

 (Binde 9,48) 

 

 f-Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen; 

 

 Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler, tüketicilere doğal gaz satışına 

ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48) 

 

 Kanuna ekli (1) sayılı tabloda ayrıca belirtilen sözleşmeler dışındaki belli para 

ihtiva eden sözleşmeler, söz konusu tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca vergilendirilir. 

 

 Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlardan manyetik ortamda ve 

elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerde, belgenin güvenli elektronik imza 
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kullanılmak suretiyle düzenlendiği anda damga vergisini doğuran olay meydana 

gelmektedir.  

 

 Örneğin; elektronik ortamda oluşturulan ve belli parayı ihtiva eden mesafeli 

sözleşmeler, taraflarca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli 

elektronik imza ile imzalanmaları halinde damga vergisine tabi olacak, aksi 

durumda damga vergisine konu olmayacaktır. 

 

6. İhale Kararlarına İlişkin Damga Vergisi Uygulaması: 

 

 Resmi dairelerin aldıkları ihale kararları ile kamu tüzel kişiliği bulunan 

kurumların aldıkları ihale kararları damga vergisine tabidir. Söz konusu kararların 

ilgililerince imzalanması(ihale makamının onayını gerektiren durumlarda ihale 

makamının onayı ve imzası) ile bu kâğıtlar hukuken oluşur ve damga vergisine konu 

olurlar. 

 

 İhalenin iptal edilmesi durumunda, kısmen veya tamamen damga vergisi 

ret ve iade edilebilecektir. Ancak ihaleli işlerde sözleşmenin düzenlenmiş olması 

durumunda, sözleşmeye konu işin iptali halinde sözleşmeye ait damga vergisinin 

iadesi mümkün değildir. 

 

 Örnek 6-(E)Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan “24 Ay Süreli Temizlik 

Hizmeti Alımı” işi (M) Temizlik Hizmetleri Ltd. Şirketinde kalmıştır. İşe ilişkin olarak 

15.08.2016 tarihli ihale kararı ve 08.09.2016 tarihli sözleşme imzalanarak ihale kararı 

ve sözleşmeye ait damga vergisi ödenmiştir. 

 

 Daha sonra ihalenin katılımcıları tarafından olay dava konusu yapılmış ve 

mahkeme tarafından ihalenin iptaline karar verilmiştir. Bunun üzerine(M) Temizlik 

Hizmetleri Ltd. Şirketi ihale kararı ve sözleşme için ödediği damga vergisinin iadesini 

talep etmiştir. 

 

 Bu durumda ihalenin iptali nedeniyle, ihale kararının hükmünden 

yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi iade edilecektir. Diğer 

taraftan, sözleşmeye ait damga vergisi iade edilmeyecektir. 

 

7. Düzeltme Amacıyla Verilen Vergi Beyannamelerine İlişkin Damga 

Vergisi: 

 

 Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek 

verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzeltme amacıyla 

verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmaz. 

 

8. İstisnalara İlişkin Düzenlemeler: 

 

 a-Okul idareleri(özel olanlar dahil) ile öğrenciler veya veliler arasında 

düzenlenen sözleşmeler ile yazılı tüm kâğıtlar lardan damga vergisi aranmaz. 

 

 b-Hali hazırda, sigorta sözleşmeleri(bu mahiyetteki reasürans ve koasürans 

sözleşmeleri dahil) ve sigorta ücretinin ödenmesine ilişkin kâğıtlar lar damga 
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vergisinden istisnadır. Yapılan düzenleme ile sigorta sözleşmeleri dışındaki 

kâğıtlarda asıl akit ve işlemle birlikte yer alan belli parayı ihtiva eden sigorta 

yaptırma taahhütleri ile bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren 

grup emeklilik sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır. 

 

 Örnek 7-(B) Turizm ve Otelcilik A.Ş ile (C) Turizm Endüstri A.Ş arasında 

15.08.2016 tarihli otel kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede otelin yıllık kira 

bedeli 4.500.000 TL olup 10 yıllığına kiralanmıştır. Kiracı kira konusu taşınmazla ilgili 

her türlü zarar ziyan için toplam 20.000.000 TL tutarında sigorta yaptırmayı taahhüt 

etmiştir. 

 

 Buna göre, asıl akit olan kiralama işlemi ile sigorta yaptırma taahhüdü aynı 

kâğıtta yer almaktadır. Sözleşmenin sadece kiralama işlemi üzerinden 

(4.500.000x10xBinde 1,89=)85.050 TL damga vergisine tabi tutulacaktır. 

 

 c-Düzenleme ile anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım 

fonlarının pay(hisse) devirlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası 

getirilmiştir. 

 

 d-Bankalara ilave olarak aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar 

aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, 

ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak 

üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, 

satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar damga 

vergisinden istisna edilmiştir. 

 

 e-Gayrimenkul yatırım fonlarının sadece gayrimenkul portföylerine ilişkin 

alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri damga vergisinden 

istisna edilmiştir. 

 

 f-Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandırdıkları 

kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile bu krediden doğan alacakların 

temlikine ilişkin düzenledikleri kâğıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

Ayrıca bankalarda olduğu gibi finansman şirketlerince kullandırılan kredilerin 

devrine ilişkin düzenlenen kâğıtlara da damga vergisi istisnası getirilmiştir. 

 

 g-Damga vergisinden istisna olan kira sözleşmelerinden, bu sözleşmelerdeki 

kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri de damga vergisi alınmayacaktır. 

 

 h-Sahipliğe dayalı kira sertifikasının yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından belirlenen yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, 

ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine göre düzenlenen 

kâğıtlar ve kira sertifikası ödemeleri ile bunların teminatlarına ilişkin olarak 

düzenlenen her türlü kağıda damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

 i-Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak 

yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri 

arasında düzenlenen kâğıtlara, 
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 Sadece yatırım döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma 

yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen 

kâğıtlara, 

 

 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve 

inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu 

mahiyetteki kâğıtlara, 

 

 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik 

müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara, 

 

damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

 j-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlarla belirlenen yüksek ve 

orta-yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak 

imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen 

kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

 k-Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun uygulamasına ilişkin 

yayımlanan genel tebliğ ile düzenlenme zorunluluğu getirilen taahhütnamelere 

damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

 l-6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında, ödeme 

hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik 

ödeme sözleşmelerine damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

 m-Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak 

düzenlenen kâğıtlar ile sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince sadece 

imalat sanayide kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik 

düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

 n-Yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari 

teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı 

ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile yurt dışındaki fuarlara 

katılım amacıyla düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

 o-Ülkemiz tersanelerinde her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, 

yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kâğıtlara damga 

vergisi istisnası uygulanır. 

 

 ö-Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının 

sadece girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu 

sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

 p-Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının 

kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurumlar 

ile yatırımcılar arasında düzenlenecek sözleşmelere damga vergisi istisnası 

uygulanır., 
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 r-İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik 

şirketlerin satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile bu alımlara yönelik mali ve 

hukuki danışmanlık hizmet alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlara damga vergisi 

istisnası uygulanır. 

 

9. Finansal Kiralama Konusu Malların Teminine İlişkin Kâğıtlar: 

 

 Düzenleme öncesinde, sadece finansal kiralama sözleşmeleri ve bu 

sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla 

düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanmakta, finansal kiralama 

konusu malların kiralayan konumundaki finansal kiralama şirketlerince tedarikine 

ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaktaydı. 

 

 Yapılan düzenleme ile kiralayanlar ile finansal kiralama konusu malların 

tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin 

düzenlenen kâğıtlar da istisna kapsamına alınmıştır.  

 

10. Ücretlerde Uygulanan Damga Vergisi: 

 

 Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b bendinde; maaş, 

gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, 

harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan 

paralar(avans olarak ödenenler dahil) binde 7,59 oranında damga vergisine 

tabidir. 

 

11. Serbest Bölgelerde Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi: 

 

 Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesi (2 inci fıkra c bendi) ile 

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme 

döneminin sonuna kadar, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili 

olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçlardan 

müstesna tutulmuştur. 

 

12. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisinin Hesaplanmasında Dikkate 

Alınmamalıdır: 

 

 Damga vergisi katma değer vergisi hariç olmak üzere, sadece işin bedeli 

üzerinden hesaplanmalıdır. Katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen 

kâğıtlardan alınması icap eden damga vergisi ise KDV tutarı düşüldükten sonra 

kalan meblağ üzerinden hesaplanmalıdır. 

 

13. Yansıtma Faturalarında Damga Vergisi Uygulaması: 

 

 Müşterilerle yapılan sözleşmelere ait aslı vergiye tabi olmayan damga 

vergisinin, bire bir olarak yansıtılması KDV’ye tabi değildir. Ancak bu aktarma 

sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilmesi durumunda, aşan kısım 

üzerinden genel oranda(% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir. 
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14. Teklifname, Sipariş Formu veya Sipariş Mektuplarında Damga Vergisi 

Uygulaması: 

 

 Bir kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığını belirlemek için öncelikle 

kağıdın mahiyetine bakılır. Kağıdın üzerinde taşıdığı isim değil, kağıdın içerdiği 

anlam önem taşımaktadır. 

 

 Teklifname, sipariş formu veya sipariş mektubu adı ile düzenlenen bir kâğıt, 

alıcı ve satıcının birlikte imzasını taşıyor ise siparişe konu olan mallar için karşılıklı bir 

sözleşme düzenlenmiş kabul edilir. Ancak teklifname, sipariş formu veya sipariş 

mektubunun sadece alıcı tarafından imzalanıp satıcıya gönderilmesi halinde, 

satıcı tarafından imzalanmadığı sürece damga vergisi doğmayacaktır. 

 

 Örneğin (A) A.Ş tarafından (B) Ltd Şirketine hitaben motorlu taşıt fiyatlarına 

ilişkin olarak düzenlendiği ve mahiyet itibariyle teklifname olduğu anlaşılan kağıdın 

damga vergisine tabi tutulmaması gerekir. 

 

 Ancak söz konusu teklifnamenin, üzerine karşı tarafın kabulüne ilişkin olarak 

şerh konulması ve imzalanması halinde, mahiyet itibariyle sözleşme olarak 

değerlendirilir ve damga vergisine tabi tutulur. 

 

15. İşyeri Kira Kontratları Damga Vergisine Tabidir, Konut Kira Kontratları 

Damga Vergisine Tabi Değildir 

 

 İşyerlerine ilişkin düzenlenen kira sözleşmeleri damga vergisine tabidir. 

Gerçek kişilere mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için düzenlenen kira 

sözleşmeleri damga vergisine tabi değildir. 

 
 

                 Saygılarımızla, 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


