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V/2976C.020

HARÇLAR KANUNU

(İlgili Maddeleri)

Kanun No. 492                                       

Kabulü: 2.7.1964                                 

     Kanunun Şümulü

      - Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:Madde 1

     1. Yargı harçları,

     2. Noter harçları,

     3. Vergi Yargısı Harçları, 
1

     4. Tapu ve Kadastro harçları,

     5. Konsolosluk harçları,

    6. Pasaport, ikamet tezkeresi
2

, çalışma izni, çalışma izni

muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,

     7. Gemi ve liman harçları,

     8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları,

     9. Trafik harçları.

SEKİZİNCİ KISIM

imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

     Mevzu

3
     - İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılıMadde 108

tarifede yazılı olanları harca tabidir.

R.G. Tarihi: 17.7.1964

R. Gazete No. 11756
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     Mükellef

      - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgelerMadde 109
verilen kişiler ödemekle mükelleftirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Harç alma ölçüleri ve nispetleri

     Harç alma ölçüleri

      - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılıMadde 110
belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

     Yeniden harç alınması

      -  Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmıyan hallerde, bu kısımdaMadde 111
yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle
başkalarına intikallerinde ve her hangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden
tekrar tam harç alınır.

     Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilâveler için verilecek tasdikname yerine,
yeni bir berat istenirse, yeniden harç alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcın ödenmesi

     Ödenme usulü

      - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, makbuz karşılığında ödenir.  Madde 112
4

     Ödeme zamanı

      - Bu harçlar peşin olarak alınır.Madde 113

     Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk
ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir. Denetim
kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi
içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş
hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ

edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir.  
5

6
  Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde

verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas
alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs
ayı içerisinde ödenir. Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretimi lisans harçlarından
hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının %90'ı, haziran ayının sonuna
kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel
idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesine aktarılır. Hesaplanarak
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aktarılan bu tutarlar, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre belediyelere ve il özel
idarelerine ayrılacak payların hesabında matraha dâhil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli hükümler

     Belgelerin süresi ve yıl kesirleri

      - Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarınınMadde 114
süresi kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği malî yılın
sonuna kadar muteber olurlar. Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl
kesirleri, tam yıl gibi harca tabidir.

     Harçların geri verilmesi

      - İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptalMadde 115
edilen belgeler için evvelce alınmış harçlar, iki yıl içinde ve istek üzerine geri verilir.

7
     - Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispîMükerrer Madde 138

harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Kanunu
uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle
bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır.

     Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar
(maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit

ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (.....) 
8

     Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz. 
9

     Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (maktu
ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), %100, nispî harçlar %
20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kıst dönemine
ait harçlar tahsil edilmez. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu
harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan
tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile
nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı
olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya,
uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların
onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler

tespit etmeye yetkilidir. 
10

  ¤  EK MADDE 1-  1. İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan
işlemler harçlardan müstesnadır:

     a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (İhracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki
kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere
ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel

http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevbank/dis-ticaret-ve-gumruk/ithalat-mevzuati_v_/ilgili-kanun-ve-khkler_v_2976c-000_/2_624957
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bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dâhil).

     b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki.

     c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar.

ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması.

     d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı.

     e) 27/10/1999 tarihli ve 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.

     f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat.

     g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan
ithalat veya yurt içi alımlar.

     ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan
girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker
fabrikalarından alımı.

     2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı
faaliyetlere ilişkin işlemler, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı
olmak kaydıyla harçtan müstesnadır.

     a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan
ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu
programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini
kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların
(alt yükleniciler hariç);

     i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile
finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve
faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin
yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve
teslimleri,

     ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi
üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları satış ve
teslimleri,

     iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti
oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek
yapacakları satış ve teslimleri,

     iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları
ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik
vb. hizmet satışları.

     b) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat
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alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik
veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam
mükellef imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası
doğan bakım ve onarım hizmetleri,

     ii) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısından
önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü platform, sistem,
yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya
istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve
onarım hizmetleri,

     iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı
firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

     iv)  Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar mükellef
firma olması hâlinde, tam mükellef imalatçı firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış
ve teslimleri.

     c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen yatırım malları
listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

     ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edilmemiş
haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve
parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

     d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef
firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.

     e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt
dışı münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri.

     f) Uluslararası yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda
getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri.

     g) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve
mühendislik hizmetleri.

     ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt
dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek
sağlık hizmetleri.

     h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm
faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları.

     ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına
gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi,
uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve
dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları.
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     i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında
mağaza açılması veya işletilmesi.

     j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından
rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri.

     k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya
görüntüsüz haber satışları.

     l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı
tarafından belirlenen yatırım malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri
kazanan tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

     m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan
yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim
eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve
kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların
faaliyet ve teslimleri.

12
    n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye'de gerçekleştirilen

projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurt içinde projenin
yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dâhil) tarafından proje
kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);

     i) Tam mükellef olması hâlinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef
imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

     ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması hâlinde, tam mükellef firmanın
ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların
bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

13
    o) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam

mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.

     3. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek
taahhütnameler ile bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o)
bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve
ihale kararlarına belge aranmaksızın resen harç istisnası uygulanır.

     Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi
ve kurumlarla yapacağı işlemlere harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o
işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır.

     4.  Bu maddenin uygulamasında;

     Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı
ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi,

     Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla
harç istisnası uygulanabilmesi için alınması ve ibraz edilmesi gereken, harca konu işlemin
yapıldığı tarihte geçerli Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi,
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1.  

2.  

3.  

     ifade eder.

     Bu maddede geçen tam ve dar mükellefiyetin kapsamı Gelir Vergisi Kanununa ve
Kurumlar Vergisi Kanununa göre tayin ve tespit edilir.

     5. Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen
gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

     Bu madde kapsamında, harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar,
istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden
otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi
dairesine bildirmeye mecburdurlar.

     Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip
eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar harç ile ceza ve
gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

     6. Bu maddenin uygulanması bakımından; birinci ve ikinci fıkralarda yer alan döviz
kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı diğer faaliyetleri, belge kapsamında
istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir.

                        

----------o----------

Bu fıkranın, 27.1.1982 R.G. tarihli 2588 s. Kanunun 19. maddesine

göre, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kurulup göreve

başladıkları tarihte (20.7.1982 tarihinden itibaren) geçerli olmak

üzere değiştirilen şeklidir.

^

- Bu bende 13.8.2016 R.G. tarihli  ile ", çalışma izni, çalışma izni6735 sayılı Kanun
muafiyeti," ibareleri eklenmiştir.

^

Bu maddede bahsi geçen (8) sayılı tarifenin "II-ihracatçı

ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler" bölümü

29.7.1998(Mük.) R.G. tarihli 4369 s. Kanun ile yürürlükten

kaldırılmıştır.

http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevzuattaki-son-degisiklikler/2016-mevzuattaki-son-degisiklikler_temp_temp-000_/2016-agustos_temp_temp-000_2016_08_/uluslararasi-isgucu-kanunu.html
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

^

Bu maddedeki "makbuz karşılığında" ibaresi 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31.12.2004 (3.Mük.) R.G. tarihli 5281 s. Kanun ile değiştirilmeden önce "ilgili belgelere
harç pulu yapıştırılması veya makbuz karşılığında" şeklinde idi.

^

-Bu fıkranın üçüncü cümlesi, 15.6.2012 R.G. tarihli 6322 s. Kanun ile eklenmiştir.

 

- Bu fıkranın 31.12.2001 tarihinden geçerli olmak üzere 30.12.2001 R.G. tarihli 4731 s.
Kanunla değiştirilen şeklidir.

^

-Bu fıkra, 1.1.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 18.4.2013 R.G. tarihli 6456 s.
Kanun ile eklenmiştir.

^

Bu maddenin, 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 20.12.1990

R.G.tarihli 3689 s. Kanun ile değiştirilen şeklidir

^

Bu fıkranın son cümlesi 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2004 (3.Mük.)
R.G. tarihli 5281 s. Kanun ile yürürlükten kaldırılmadan önce "Bu şekilde hesaplanan
maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." şeklinde idi.

^

Bu fıkradaki "tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri" ibaresi 1.1.2005 tarihinden
geçerli olmak üzere 31.12.2004 (3.Mük.) R.G. tarihli 5281 s. Kanun ile değiştirilmeden
önce "miktarlarında 100.000 lira kesirleri" şeklinde idi.

^

- Bu fıkra 7.5.1994 R.G. tarihli 3986 s. Kanun ile eklenmiştir.

- Bu fıkrada 5.2.2000 tarihinden geçerli olmak üzere 29.1.2000 R.G. tarihli 4503 s.
Kanun ile yapılan ibare değişiklikleri metne işlenmiştir.

- Bu fıkradaki "maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların
onda birine kadar indirmeye," ibaresi 28.2.2009 (Mük.) R.G. tarihli 5838 s. Kanun ile
değiştirilmeden önce "maktu harçları yarısına kadar, nispî harçları ise bu fıkra ile
artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye," şeklinde idi.
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11.  
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13.  

^

- Bu maddenin, 9.8.2016 R.G. tarihli  ile değiştirilmeden önceki şekli6728 s. Kanun
aşağıdadır:

---------------------------------------

EK MADDE 1.- Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan  müstesnadır.

     Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi  halinde,
gerçekleşmeyen kısma ait  alınmayan harç, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

     Yukarıda belirtilen hususlarda harç  istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan
kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı
tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı
bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

     Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin  tespit edildiği tarihi takip eden otuz
gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç  ile ceza ve gecikme
faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

     Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu
ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret
Müsteşarlığı  tarafından birlikte tespit edilir.

 

-Bu madde 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2.1.2004 (Mük.) R.G. tarihli 5035
s. Kanun ile eklenmiştir. Konu ile ilgili açıklamalar için  No.lu belgedeki 43H⁄0492F.043
No.lu G.Tebliğe bakınız.

-Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulamasına ilişkin
açıklamalar için  No.lu belgedeki 1 No.lu Tebliğe bakınız.VMI⁄VMIF.501

 

MADDE İLE İLGİLİ ÖZELGELER LİSTESİ için .tıklayınız

 

^

- Bu bentteki değişiklik, 9.8.2016 R.G. tarihli  yayımı tarihinden sonra6728 s. Kanunun
yapılan proje ve işlere uygulanmak üzere yayımlandığı tarihinde uygulanacaktır.

^

- Bu bentteki değişiklik, 9.8.2016 R.G. tarihli  yayımı tarihinden sonra6728 s. Kanunun
yapılan proje ve işlere uygulanmak üzere yayımlandığı tarihinde uygulanacaktır.

http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevzuattaki-son-degisiklikler/2016-mevzuattaki-son-degisiklikler_temp_temp-000_/2016-agustos_temp_temp-000_2016_08_/kanun-no.-6728-yatirim-ort.-iyilest.-amaciyla-bazi-kan.-deg.html
http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevbank/vergi/harclar-mevzuati_h_/tebligler_h_0492f-000_/harclar-kanunu-g.-teblig-no.-43.html
http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevbank/vergi/vergi-muafiyet-ve-istisnalar_vmi_/tebligler_vmi_vmif-000_/doviz-kaz.-faaliyetlerde-damga-ve-harc-istisnasi-hk.html
http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevbank/vergi/harclar-mevzuati_h_/ozelgeler_h_0492m-000_/492-ek-md.-1-ile-ilgili-ozelgeler-listesi.html
http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevzuattaki-son-degisiklikler/2016-mevzuattaki-son-degisiklikler_temp_temp-000_/2016-agustos_temp_temp-000_2016_08_/kanun-no.-6728-yatirim-ort.-iyilest.-amaciyla-bazi-kan.-deg.html
http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevzuattaki-son-degisiklikler/2016-mevzuattaki-son-degisiklikler_temp_temp-000_/2016-agustos_temp_temp-000_2016_08_/kanun-no.-6728-yatirim-ort.-iyilest.-amaciyla-bazi-kan.-deg.html
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