
 

 

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Atatürk Cad. Mayıs İş Mrk. Ekim Apt. No:174/1  Pasaport-İzmir 

Hürriyet Bulvarı Musullugil İşhanı No:5/1 Kat:6 D:601-602-603 Çankaya-İzmir 

Tel: (232) 483 99 67    Faks: (232) 445 13 05 

e-mail:info@pkfizmir.com web: http://www.pkfizmir.com 

  

 

 

 1 

           İZMİR  
      22.11.2018  
Sayı  : YMM.03.2018-85 
Konu: Gelir İdaresince Cumhurbaşkanı Kararına göre dövizli sözleşmelerden Türk parasına 
uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında sirküler yayınlanmıştır. 

 
 
 
 
Muhasebe Müdürlüğüne, 

 
 
Gelir İdaresi tarafından 22.11.2018 tarih ve DV-22/2018-1 sayılı “85 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması 
hakkında” konulu damga vergisi sirküleri yayınlanmıştır. 

 
Bilindiği üzere 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 85 sayılı “Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yayımı 

tarihinden itibaren; 

 

- 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 yapılamayacağı, geçici madde ile 

de belirtildikten sonrada, 

 

- 32 sayılı karar eklenen geçici 8. Madde ile de daha evvel yürürlükte bulunan dövizli 

sözleşmelerin TL olarak yenilenmesi gerektiği düzenlenmiştir. 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince dövizli sözleşmelerin TL çevrilmesi ile 

ilgili sözleşmelerde damga vergisi uygulaması ile ilgili Damga Vergisi Sirküleri/22 yayınlanmıştır. 

 

Sirkülerde özetle; 

 

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.   
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Burada sözleşme bedelinin artmasını, döviz tutarının sözleşmenin yenilendiği tarihteki TL 

karşılığından fazla olması şeklinde belirleme yapılmıştır.  

 

Diğer şartları taşımakla birlikte Merkez Bankası döviz satış kurundan daha yüksek bir kur 

ile belirlenmesi durumunda artan tutar üzerinden damga vergisi ödeneceği (azami tutardan damga 

vergisi ödenmemesi şartıyla), bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın,  

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 belirtilmiştir. 

 

Sirkülerde uygulamaya ilişkin örnekler de verilmiştir. 
 
 Saygılarımızla. 

 
 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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