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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 01.01.2020 

Sirküler No     : 2020.5 

 

 

Konu: 64 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği 

yayımlanmıştır.  

Özet: 27.12.2018 tarih ve 30991 2.Mükerrer sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu 

Genel Tebliğ’de; Kanuna  Ekli (1) Sayılı Tabloda yer alan maktu 

vergiler ile Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan kağıtlardan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın 

tespitine ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu 

oluşturmaktadır. 

 

 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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http://www.erkymm.com/
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488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “...Her 

takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi 

vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan 

yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa 

kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga 

Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir 

kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 

800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı 

başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında 

artırılır.” hükmü yer almıştır.  

 

2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 

23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 512 Sıra No’lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

 

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli 

(1) sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen 

maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 

yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları 

Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 

 

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak 

damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden 

itibaren 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur. 
 

Bu itibarla, tespit olunan "2020 Yılında uygulanacak Damga Vergisi Kanununa ekli (1) 

sayılı tablo " bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-7-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-7-1.pdf

