
  

 

 

İstanbul, 03.10.2016 

 

 

DUYURU 370 

 

 

Konu: Döviz kurları, sözleşmelerde damga vergisi uygulamasındaki değişiklikler, Bağ-

Kur prim indirimi ve 5746 Sayılı Kanun Tebliğleri hakkında. 

 

1. 30.09.2016 Tarihli Değerlemelerde Yararlanılacak Kurlar  

30.09.2016 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna 

göre 30.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır. 

Döviz Döviz Alış Efektif Alış 

1 ABD Doları 2,9959 2,9938 

1 İngiliz Sterl. 3,8909 3,8882 

1 İsviçre Fr. 3,0785 3,0739 

100 Japon Yeni 2,9451 2,9342 

1 Euro 3,3608 3,3585 

Not: Bilindiği gibi efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış 

kurları ise nakit olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da, alacak niteliği 

göstermeleri sebebiyle,  döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur. 

 

2. Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulamalarındaki Değişikliklere İlişkin Tebliğ 

DUYURU 363’de de bahsedildiği üzere 6728 Sayılı Kanun ile Damga Vergisi 

Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. 29.09.2016 Tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 6728 sayılı Yatırım 

Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer 

alan  Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamalar 

yapılmıştır. Bu açıklamalardan sözleşmeleri ilgilendirenlerden önemli görülenler aşağıda 

belirtilmiştir. Uygulayıcıların Tebliğin tamamını incelemeleri önem arz etmektedir. 

 

-6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, 

maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların 

ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

-Yapılan düzenleme uyarınca, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın ilgili 

maddenin yürürlük tarihinden (9/8/2016) itibaren gerçekleşmesi durumunda, birden fazla nüsha 

olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi 

hesaplanacaktır. 

 

-Damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 

olan 9/8/2016 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde, aynı kâğıtta asıl akit ve işlem yanında 

birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir 

garanti taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır. 

 

-Asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret 

tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi 

alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak söz konusu 



  

taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda 

damga vergisine konu teşkil edecektir. 

 

-9/8/2016 Tarihinden itibaren, azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, 

sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir 

kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga 

vergisi alınmayacaktır.  Sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının da 

değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır. 

 

-6728 sayılı Kanunun 29/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-

Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümün (5) numaralı fıkrasında yer alan “Sigorta 

mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar” ibaresi “Sigorta, reasürans ve koasürans 

sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik 

sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel 

emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra 

hükmü, “5. Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel 

emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma 

taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar 

ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve 

avönanlar.” halini almıştır. Halihazırda, sigorta sözleşmeleri (bu mahiyetteki reasürans ve 

koasürans sözleşmeleri dahil) ve sigorta ücretinin ödenmesine ilişkin kağıtlar damga vergisinden 

istisnadır. Yapılan düzenleme sonrasında, sigorta sözleşmeleri dışındaki kağıtlarda 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 

istisna olacaktır. 

ÖRNEK: (A) Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile (B) Turizm Endüstri A.Ş. arasında 15/8/2016 

tarihli otel kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede otelin yıllık kira bedeli 4.500.000 TL 

olmak üzere 10 yıllığına kiralandığı, ayrıca kiracının kira konusu taşınmazla ilgili her türlü zarar 

ziyan için toplam 20.000.000 TL tutarında sigorta yaptırmayı taahhüt ettiği belirlemelerine yer 

verilmiştir. 

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

almakla birlikte, söz konusu sözleşmenin sadece kiralama işlemi üzerinden (4.500.000x10xBinde 

1,89 =) 85.050 TL damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

 

3. Bağ-Kur Primlerini Düzenli Ödeyenler İçin 5 Puan İndirim  

Bağ-Kur’luların (şirket ortakları, yöneticiler, esnaf-tüccar vb.) beyan ettikleri prime esas 

kazançları üzerinden hesaplanan %34,5 oranındaki prime, 01.10.2016 tarihinden itibaren 5 puan 

indirim uygulanacaktır. Prim oranındaki 5 puanlık indirim, prim tutarında %14,5 oranında 

indirime tekabül etmektedir.  

Düzenleme 7.9.2016 Tarih ve 29824 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 Sayılı 

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 

birinci fıkrasına eklenen aşağıdaki bent ile yapılmıştır.  

“j) İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş 

puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden 

yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde 

ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan 

prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 

taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri 

devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki 



  

primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve 

kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.”  

Düzenleme 01.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bağ-Kur’lular, her ayın sigorta 

primini, takip eden ayın sonuna kadar ödemektedir. Buna göre indirim ilk defa 30.11.2016 

tarihine kadar ödenecek Ekim ayı primi için uygulanacaktır. 

 

4. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun Genel Tebliğleri 

30.09.2016 Tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede 4, 5 ve 6 Seri No.lu Araştırma, 

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri 

yayımlanmıştır. 

4 Seri No.lu Tebliğ,  5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin 

açıklamaları, 

5 Seri No.lu Tebliğ,  5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin 

açıklamaları, 

6 Seri No.lu Tebliğ,  28/2/2008 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri ile 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan ve söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 

düzenlendiği Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 

Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim 

sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin açıklamaları içermektedir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                   Saygı ile, 

                                                                                                           ERİŞ YMM LTD ŞTİ 


