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ANKARAS-Sirküler/2014-13                                                                              11.04.2014, ANKARA 
 
KONU:  ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU 
SİRKÜLERİ H K .  
 
 

18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6456 sayılı Kamu Finansmanı 
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü 
maddesinin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

 
"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 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." 
 

Ayrıca Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmek üzere "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" bölümü eklenmiştir. 
 
"XV- Elektrik üretimi lisans harçları: Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için): 
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli 
ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları 
hariç)bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15 Üreticilerin 
kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez." 
 

Harçla ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda Maliye Bakanlığı tarafından 04.04.2014 
tarih ve HK-13/2014-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır. 

 
Söz konusu Sirkülerde; 
 
* Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli 
ödenmeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan lisans sahibi firmalarca 
(Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden, her 
yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilecek Harç Bildirimi ile 
hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 
 
* Harç bildirimi, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretiminin farklı illerde yapılması halinde her bir 
il için ayrı ayrı düzenlenecektir. Aynı ilde birden fazla hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi 
yapılması halinde ise, bir adet düzenlenecek ancak, her bir üretim tesisine ait gayrisafi iş hasılatı ayrı 
satırlarda bildirilecektir. 
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* Sirküler ekinde yer alan elektrik üretimi lisans harcı bildirimi, elektrik üretimi yapılan tesisin 
bulunduğu yer vergi dairesine elektronik ortamda da verilebilecektir. Elektrik üretim tesisinin 
bulunduğu yer vergi dairesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde, Harç Bildirimi 
bu vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefiyetinin farklı bir ildeki vergi dairesinde bulunması 
halinde ise Harç Bildirimi elektrik üretim tesisinin bulunduğu yerdeki harç tahsiline yetkili vergi 
dairesine verilecektir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Konuyla İlgili Sirkülerin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. 

   
Saygılarımızla. 
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T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Harçlar Kanunu Sirküleri/13 

Konusu               : Elektrik Üretimi Lisans Harçları 
Tarihi                 : 04/04/2014 
Sayısı                  : HK-13/2014-1 
  
İlgili  Kanunlar : 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi ve 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin 
"XV-Elektrik üretimi lisans harçları" başlıklı bölümü 
  
1-      Giriş: 
  
Bu Sirkülerin konusunu, 18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6456 sayılı 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa 
eklenen Elektrik Üretimi Lisans Harçları oluşturmaktadır. 
  
2-      Yasal Düzenleme: 
  
6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sonuna 
1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" bölümü 
eklenmiştir. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir. 
  
"XV- Elektrik üretimi lisans harçları: 
  
Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için): 
  
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli 
ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları 
hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15 
  
Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına 
  
dâhil edilmez." 
  
Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6456 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 113 üncü maddesinin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
  
"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  
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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 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." 
  
3-      Sonuç: 
  
Yapılan söz konusu düzenlemeye göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, 
lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödenmeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim 
faaliyetinde bulunan lisans sahibi firmalarca (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde edilen bir 
önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden aşağıda açıklandığı şekilde Elektrik Üretimi Lisans Harcı 
ödenmesi gerekmektedir. 
  
Buna göre; 
  
Elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde 
verilecek Harç Bildirimi ile bir önceki yılda elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş 
hasılatı bildirilerek, bu değer üzerinden hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının Mayıs ayı 
içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 
  
Harç bildirimi, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretiminin farklı illerde yapılması halinde her bir il 
için ayrı ayrı düzenlenecektir. Aynı ilde birden fazla hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi 
yapılması halinde ise, bir adet düzenlenecek ancak, her bir üretim tesisine ait gayrisafi iş hasılatı ayrı 
satırlarda bildirilecektir. 
  
Bir örneği ekte yer alan elektrik üretimi lisans harcı bildirimi, elektrik üretimi yapılan tesisin 
bulunduğu yer vergi dairesine elektronik ortamda da verilebilecektir. 
  
Elektrik üretim tesisinin bulunduğu yer vergi dairesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması 
halinde, Harç Bildirimi bu vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefiyetinin farklı bir ildeki vergi 
dairesinde bulunması halinde ise Harç Bildirimi elektrik üretim tesisinin bulunduğu yerdeki harç 
tahsiline yetkili vergi dairesine verilecektir. 
  
Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi ve tahakkuk eden harcın süresinde ödenmemesi 
halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı 
tabiidir. 

Duyurulur. 

Ek: Elektrik üretimi lisans harcı bildirimi 
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ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI HARÇ BİLDİRİMİ 

Hidrolik Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretimi 
Yapan Tesisinin Adı ve Adresi Harç Matrahı

TABLO-2     MATRAH VE ÖDENECEK HARÇ MİKTARI                                                                        

Telefon Numarası

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Soyadı (Unvanı)

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Adı

ÖDENECEK TOPLAM 

Adı Soyadı / Tüzel kişilerde Unvanı

İMZA

TABLO-3     BİLDİRİMİ VERENİN                                                                                           

TARİH

Adresi

E-Posta Adresi

YIL

TABLO-1     MÜKELLEFİN                                                                                               

İL-İLÇE

…./…./….

0,015

Oran Hesaplanan Harç Tutarı

0,015

0,015

 
 
 
 


