Yeminli Mali Müşavirlik Departmanı-Sirküler Bülteni

Sayı: 2018/90
Konu: TL Ye Çevrilen Dövizli Sözleşmelerde Damga Vergisi İstisnasına Yönelik
Açıklamalar Yapılmaktadır (22 Seri No’lu DVK Sirkülerleri)
Mevzuat:
Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx
Email1: cakmakciali@taxauditingymm.com; info@taxauditingymm.com

Özet:
22/11/2018 tarihli ve DV-22/2018-1/Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde

Damga Vergisi sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde; 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına
göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında
açıklamalara yer verilmiştir.
İçerik:
Sirkülerlerde yapılan açıklamalara göre belli parayı ihtiva eden sözleşmeler “Damga Vergisi

Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece”
nispi damga vergisine tabi bulunmaktadır.


Belli parayı ihtiva eden

sözleşmelerin

“değiştirilmesi” halinde

ise

değişikliğe ilişkin kağıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi
tutulması gerekmektedir.
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Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için mail atmanızı rica ederiz.
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Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslararası Vergi
Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.
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Bu çerçevede, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden düzenlenmiş olan
sözleşmelerin bedellerinin Türk Lirası (TL) olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen
kağıtların;


Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir
değişiklik yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,



Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk
sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın
düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen
cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi,



İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması

şartlarını birlikte taşıması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kağıtlardan ayrıca damga
vergisi aranılmayacaktır.
Diğer taraftan, sözleşme bedelinin Türk Lirasına uyarlanmasına yönelik düzenlenen
kağıdın,

yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik

yapılmaksızın, düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış
kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk

sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan
tutar üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin azami tutardan
ödenmiş olması halinde ise, değişikliğe ilişkin kağıdın yukarıda belirtilen nitelikleri haiz
olması kaydıyla, artan bedel nedeniyle bu kağıttan ayrıca damga vergisi
aranmayacaktır.
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Bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın, ilk sözleşme yerine yeni
bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki unsurları da
değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde, bu kağıt için genel hükümler çerçevesinde damga
vergisi aranılacağı tabiidir.
Bilgilerinizi Saygılarımızla Arz Ederiz
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Tarih:
22/11/2018
Sayı:
DV-22/2018-1/Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Damga Vergisi Sirküleri/22
Konusu: 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere
ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında.
Tarihi: 22/11/2018
Sayısı: DV-22/2018-1/Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi
1. Giriş
13/9/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın uygulanması kapsamında,
döviz cinsinden kararlaştırılmış sözleşmelerdeki bedellerin Türk parası olarak değiştirilmesine
ilişkin düzenlenen kağıtlarda damga vergisi uygulaması bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.
2. Yasal Mevzuat
13/9/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 85 sayılı “Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 1
inci maddesiyle, 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
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Karar”ın 4 üncü maddesine eklenen (g) bendinde, Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça
belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve
finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve
eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı; 2 nci
maddesiyle aynı Karara eklenen geçici 8 inci maddede ise, bu Kararın 4 üncü maddesinin (g)
bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve
daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan
bedellerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden
belirleneceği karara bağlanmıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda
yer alan kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin
nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu
kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para
teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade
edeceği; 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kağıtların damga vergisinin bu Kanuna ekli
(1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacağı, şu kadar ki her bir kağıt için
hesaplanacak vergi tutarının (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800
bin Yeni Türk Lirasını (62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1/1/2018
tarihinden itibaren 2.135.949,30 TL) aşamayacağı, bir önceki yılda uygulanan bu azami
tutarın, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılacağı, ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin
değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, birinci fıkraya göre
azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın
sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hükmün uygulanmayacağı
hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde, vergiye
tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde damga vergisinin, kağıt üzerinde
yer alan dövizin kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan
cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanacağı hususu
düzenlenmiştir.
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3. Sonuç ve Değerlendirme
Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi
bir istisna hükmü yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi bulunmaktadır. Belli parayı
ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde ise değişikliğe ilişkin kağıdın, artan tutar
üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bu çerçevede, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden düzenlenmiş olan
sözleşmelerin bedellerinin Türk Lirası (TL) olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen
kağıtların;
- Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir değişiklik
yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,
- Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk
sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihteki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle
bulunacak tutarı geçmemesi,
- İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması
şartlarını birlikte taşıması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kağıtlardan ayrıca damga
vergisi aranılmayacaktır.
Diğer taraftan, sözleşme bedelinin Türk Lirasına uyarlanmasına yönelik düzenlenen
kağıdın, yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik
yapılmaksızın, düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış
kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk
sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan tutar
üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin azami tutardan ödenmiş
olması halinde ise, değişikliğe ilişkin kağıdın yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olması
kaydıyla, artan bedel nedeniyle bu kağıttan ayrıca damga vergisi aranmayacaktır.
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Bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın, ilk sözleşme yerine yeni
bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki unsurları da
değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde, bu kağıt için genel hükümler çerçevesinde damga
vergisi aranılacağı tabiidir.
Örnek 1:
5/5/2016 tarihinde toplam sözleşme bedeli 100.000 USD olan bir sözleşme imzalandığını; 85
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 2016 tarihli sözleşmenin diğer koşullarında bir
değişiklik olmaksızın sözleşme bedelinin Türk parası ile değiştirilmesi için 14/9/2018
tarihinde ilk sözleşmeye atıf yapan bir sözleşme düzenlenmiş olduğunu varsayalım
(14/9/2018 tarihinde geçerli TCMB döviz satış kuru 1 USD=6,3681).
İlk sözleşmedeki toplam tutarın değiştirilmesi durumunda:
Değişikliğe ilişkin sözleşmenin düzenlendiği 14/9/2018 tarihi itibarıyla 5/5/2016 tarihli
sözleşmenin toplam bedeli, (100.000 USD *6,3681) 636.810 Türk Lirası olarak dikkate
alınacaktır. Buna göre, bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin 14/9/2018 tarihli
sözleşmede,
- Bedelin 636.810 Türk Lirası veya altında bir bedel olarak belirlenmesi durumunda,
değişikliğe ilişkin kağıt nedeniyle damga vergisi aranmayacaktır.
- Bedelin 636.810 Türk Lirasını geçmesi halinde, değişikliğe ilişkin kağıt için artan tutar
üzerinden nispi damga vergisi alınacaktır.
İşin bir kısmının gerçekleşmesi nedeniyle bakiye tutarın değiştirilmek istenmesi
durumunda:
Değişikliğe ilişkin sözleşmenin düzenlendiği 14/9/2018 tarihi itibarıyla 5/5/2016 tarihli
sözleşmeye konu işin %60’ının tamamlandığı durumda, kalan %40’lık kısmı için ilk
sözleşmenin bedeli, (40.000 USD *6,3681) 254.724 Türk Lirası olarak dikkate alınacaktır.
Buna göre, işin kalan kısmına ilişkin bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine yönelik
düzenlenen 14/9/2018 tarihli sözleşmede,
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- Bedelin 254.724 Türk Lirası veya altında bir bedel olarak belirlenmesi durumunda,
değişikliğe ilişkin kağıt nedeniyle damga vergisi aranmayacaktır.
- Bedelin 254.724 Türk Lirasını geçmesi halinde, artan tutar üzerinden nispi damga vergisi
alınacaktır.
Örnek 2:
5/5/2016 tarihinde 10 yıllık sözleşme imzalandığını, sözleşmede yıllık bedelin 10.000 USD,
toplam sözleşme bedelinin ise 100.000 USD olduğu belirlemelerine yer verildiği; daha sonra
85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 20/9/2018 tarihinde sözleşme bedelinin Türk
parasına çevrildiğini ve sözleşme süresinin de aynı bedelle 1 yıl uzatıldığı varsayıldığında,
sözleşmenin Türk Lirasına çevrilmesinde bedel artmasa dahi süre uzatımı nedeniyle uzatılan
süre için belirlenen yeni bedel ve uzayan süre dikkate alınmak suretiyle damga vergisi
hesaplanması gerekecektir.
Diğer taraftan, ilk sözleşmenin başka hükümlerinde de değişiklik olması veya bu sözleşme
yerine geçecek tamamen yeni bir sözleşme yapılması durumunda, bu sözleşme ihtiva ettiği
toplam tutar üzerinden genel hükümler çerçevesinde nispi damga vergisine tabi olacaktır.
Duyurulur.

Necmi KESKİNSOY
Gelir İdaresi Başkanı V.

i
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Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve
kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip
etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.
Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da
ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da
incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir
profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı
önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
“TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata
içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:
OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul 1 (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri): DİVAN RECİDENCE-Basın Ekspress Yolu Bağlar Mahallesi, Mimar
Sinan Caddesi, NO.35, Kat:8 No:72 Bağcılar-Güneşli-İSTANBUL
GSM: 0505 680 42 54
GSM: 0552 212 09 80
Mail :taxauditingymm@gmail.com
:cakmakciali@taxauditingymm.com
:info@taxauditingymm.com
İstanbul 2 (Bağımsız Denetim Hizmetleri): AĞAOĞLU MY OFFİCE 212-Mahmutbey Mah. Taş Ocağı Cad. Ağaoğlu My
Office 212 Kat:20 Daire: 336 Bağcılar-İSTANBUL
Tel
:(0212) 777 66 30
GSM(İş):(0505) 680 42 54
Faks :(0212) 602 30 00
Ankara Ofis 1-(YMM Hizmetleri): Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat: 3) YıldızÇankaya/ANKARA
Tel: (0312) 441 39 00
Fax: (0312) 441 39 01
GaziAntep İrtibat Ofisi 1: Mücahitler Mah. 9. Cad. Gümüşburun İş Merkezi Kat:4 No:28 ŞehitKamil/GaziAntep
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