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Konu : Muhtasar beyannamesi ile aylık prim ve hizmet belgesine ait damga vergisi muafiyeti 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, …… Merkezi Komutanlığı unvanlı 

askeri işyeri tarafından verilen muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet bildirgelerine 

ilişkin olarak damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği 

anlaşılmaktadır. 

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda 

yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin 

mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait 

kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde,bu Kanunda yazılı resmi 

daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler 

olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire 

sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı 

bölümünün 2/bd fıkrasında muhtasar beyannamelerin, "2/e fıkrasında ise, sosyal güvenlik 

kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hüküm 

altına alınmıştır. 

 

20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı 

Kanun ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 24 üncü maddeleri yürürlükten 

kaldırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Söz konusu Kanunun "Vergi ve fon 

muafiyeti" başlıklı 36 ıncı maddesiyle de Sosyal Güvenlik Kurumuna damga vergisi 

muafiyeti getirilmiştir. 

 

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 16 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de, 

488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden 

muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi 

muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri gereğince verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık 

prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulmaması 

gerektiği açıklanmıştır. 



 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumunuzun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrolü Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 

arasında yer alan Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrı tüzel 

kişiliği ve iktisadilik vasfının bulunmaması durumunda, 488 sayılı Damga Vergisi 

Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, 

resmi daire olarak vergi dairesine verilecek olan muhtasar beyannameler ile 5502 sayılı 

Kanununa göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık 

sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir. 

 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 


