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ANKARAS-Sirküler/2014-3                                                                                   07.01.2014, ANKARA 
 

KONU:  Döviz Kazandırıcı İşlemlerde Vergi Resim Harç İstsinası HK. 
 
 

Daha önce 2009/38 sayılı 29/12/2009 tarihli sirkülerimizde de o dönem için son yapılan 

düzenlemelere ilişkin bilgilerini verdiğimiz “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç 

İstisnası” konusuyla ilgili bazı hususları konunun önem ve güncelliğini koruması nedeniyle yeniden 

hatırlatma gereği duyulmuştur. 

02.01.2004 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 5035 sayılı Kanun ile 01.01.2004 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa eklenen Ek 2 nci maddesinde ve 

aynı Kanunun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen Ek 1 inci maddesinde, döviz kazandırıcı 

faaliyetlere ilişkin işlemlerin harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların da damga 

vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmış; sözü edilen maddelerin uygulaması ile ilgili olarak da 

27.02.2004 tarih ve 25386 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde 

Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 1 Seri No.lu”  Tebliğde konuya ilişkin 

düzenlemeler yapılmış, daha sonra yayımlanan 2, 3 ve 4 no.lu Tebliğlerle de 1 No.lu Tebliğde 

açıklanan hususlarda bazı değişiklik ve ilave açıklamalar yapılmıştır.  

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu 1 No.lu Tebliğ’in “3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı 

Faaliyetler” bölümünün “3.2.20.” maddesinde; “Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt 

içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasındaki yaptıkları döviz karşılığı hizmet 

satışları” döviz kazandırıcı faaliyet olarak belirtilmiştir. Buna göre turizm işletmelerinin döviz 

kazandırıcı faaliyetleri kapsamında yapmış oldukları sözleşmeler ve bunlarla ilgili işlemlerden de 

damga vergisi ve harç alınmayabilecektir. 

 Aynı tebliğe göre döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç 

istisnasından yararlanmak isteyen firmalar, Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat ederek vergi 

resim harç istisnası belgesi almak zorundadırlar. Konuya ilişkin düzenleme iharacat 2008/6 no.lu 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliğinde yapılmıştır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan ihracat tebliğlerindeki düzenlemelerle birlikte yukarıda 

belirtilen maliye bakanlığı tebliğleri birlikte değerlendirildiğinde döviz kazandırıcı hizmet ve 

faaliyetlerin finansmanında kullanılan yani turizm işletme kredileri için de vergi resim harç istisnası 

belgesinin alınarak BSMV açısından istisna hükümlerinden yararlanılmasının mümkün bulunduğu 

anlaşılmaktadır. 

Son olarak tebliğdeki düzenlemelere göre tedarikçilerden yapılacak alım ve işlemlere damga 

vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak adlarına 

düzenlenmiş bulunan Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine sahip olmaları gereği ortaya çıkmaktadır. 

Saygılarımızla. 

 


