
T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 
  

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.62/6202-2636 

Konu  : sözleşme 

   

.................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

(............................................) 

İlgi:  ...............tarihli ve ................ sayılı yazınız. 

  

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, düzenlendiği anda belli bir tutarı ihtiva etmeyen tam 

tasdik sözleşmesi dışındaki diğer sözleşmelerde, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik 

Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik 

Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında 1 Sıra Nolu Genel Tebliğ kapsamında yeminli mali 

müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarının vergi dairesince işleme konulması ve alınması 

gereken ücretin miktarının belirlenmesinin mümkün hale gelmesinden itibaren 15 gün içinde 

tasdik ücreti ve mükellefçe alınacak iade tutarının boş bırakılan bölümünün tamamlanması 

işleminin şerh olarak kabul edilip edilemeyeceği ile damga vergisinde vergiyi doğuran olayın 

şerhin konulduğu tarih itibariyle mi dikkate alınacağı hususunda tereddüte düşüldüğü, konu 

hakkında Başkanlığımızdan bilgi verilmesinin  istenildiği anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile 

doğacağı; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde de, bu Kanuna ekli (1) 

sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar teriminin, 

yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve 

herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik 

imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri 

ifade edeceği, 2 nci maddesinde ise vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların 

yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, 

değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin  de damga vergisine 

tabi olacağı hükme bağlanmıştır.  

Diğer taraftan, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-Akitlerle ilgili kağıtlar bölümünün 

A/1 numaralı fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 

nispetinde damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, tam tasdik sözleşmesi dışındaki diğer 

sözleşmelerde, düzenlendiği anda belli bir tutarı ihtiva etmesi durumunda bu tutar üzerinden 

damga vergisine tabi tutulması, belli tutar ihtiva etmemesi durumunda ise damga vergisinin 

aranılmaması, ancak, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine ilişkin ücretin 

sözleşme düzenlendikten sonra belirlenmesi ve bu tutarın sözleşmeye eklenmesi halinde, bu 

durumun şerh olarak kabul edilmesi ve değişikliğin yapıldığı tarih itibariyle bu sözleşmelerin 

488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü gereğince damga vergisine tabi 

tutulması gerekmektedir.  

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 


