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T.C
MAL YE BAKANLI I
Gelir daresi Ba kanlı ı
Harçlar Kanunu Sirküleri/10
Konusu
Tarihi
Sayısı
lgili Oldu u Kanunlar

: Finansal kiralama sözle melerinde de i iklik yapan
sözle melerde damga vergisi ve harç uygulaması
: 29/09/2010
: HK-10/2010-1
: 3226 sayılı Kanun, 488 sayılı Kanun ve 492 sayılı Kanun

1-Giri :
Finansal kiralama sözle melerinde de i iklik yapan tadil sözle melerinin 3226 sayılı Finansal
Kiralama Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca damga vergisi ve harçtan istisna tutulmasına
ili kin açıklamalar bu sirkülerin konusunu olu turmaktadır.
2-Yasal Düzenleme:
Bilindi i üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1)
sayılı tabloda yazılı ka ıtların damga vergisine tabi oldu u, 4 üncü maddesinde, bir ka ıdın
tabi olaca ı verginin tayini için o ka ıdın mahiyetine bakılaca ı, mahiyeti tayin edilmek
istenen ka ıt üzerinde ba ka bir ka ıda atıf yapılmı sa, atıf yapılan ka ıdın hükümlerine
nazaran iktisap etti i mahiyete göre vergi alınaca ı, 10 uncu maddesinde, damga vergisinin
nispi veya maktu olarak alınaca ı, nispi vergide, ka ıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu
ka ıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide ise ka ıtların mahiyetlerinin esas olaca ı, belli
para teriminin, ka ıtların ihtiva etti i veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edece i parayı
ifade edece i, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümünde ise belli parayı ihtiva eden
mukavelenamelerin binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulaca ı hükme
ba lanmı tır.
Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter i lemlerinden bu
Kanuna ba lı (2) sayılı tarifede yazılı olanlarının noter harçlarına tabi olaca ı; 41 inci
maddesinde noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı i lemlerden de er veya a ırlık ölçüsüne
göre nispi, i lemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınaca ı hükmü yer
almaktadır.
Aynı Kanunun 42 nci maddesinde ise
"De er veya a ırlık ölçüsüne göre harca tabi i lemlerde (2) sayılı tarifede yazılı de er veya
a ırlık esastır.
(5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile de i en fıkra) Menkul ve gayrimenkul mallar
hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve ka ıtlarda de er
gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili
mevzuatla belirlenen kurallara uyulaca ına ili kin olarak düzenlenen taahhütnameler
hakkında bu hüküm uygulanmaz."
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hükmüne yer verilmi olup, anılan maddede menkul ve gayrimenkul malların alım, satım,
taahhüt ve rehin i lemleriyle ilgili her nevi mukavele, senet ve ka ıtlarda de er
gösterilmesinin zorunlu oldu u belirtilmi tir.
Noter harçlarına ili kin Harçlar Kanununa ba lı (2) sayılı tarifenin I-1 inci maddesinde,
muayyen bir mebla ı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve ka ıtlardan beher imza
için binde 0,99 oranında harç alınaca ı, II-1inci maddesinde de, belli mebla ı ihtiva etmeyen
ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemi olan senet, mukavele ve
ka ıtlardaki imzaların her birinden maktu esasa göre harç alınaca ı açıklanmı tır.
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 1 inci maddesinde, Kanunun amacının finansman
sa lamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemek oldu u, "Tanımlar" ba lıklı 3 üncü
maddesinde, sözle meden kastın finansal kiralama sözle mesi oldu u, 5 inci maddesinde,
finansal kiralama sözle mesinin konusuna her türlü menkul veya gayrimenkul malların
girebilece i, (5582 sayılı Kanunla de i ik) 15 inci maddesinde, tüketicilerin konut edinmesine
veya yatırımlara finansman sa layan finansal kiralama i lemlerinde kiracının, kiracılık sıfatını
ve/veya sözle meden do an hak ve/veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin alınması
kaydıyla devredebilece i, 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında da sözle menin her türlü
vergi, resim ve harçtan istisna tutulaca ı hüküm altına alınmı tır.
7/6/1986 tarihli ve 19130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Harçlar Kanunu
Genel Tebli i ile söz konusu istisna hükmünün uygulama esasları belirlenerek sadece finansal
kiralama sözle mesinin de il, sözle menin hüküm ifade edebilmesi için gerekli olan noterde
yapılacak i lemler, tapu sicilinin beyanlar hanesine erh i lemleri ile gemi siciline erh
i lemlerinin de harçtan istisna edilmesi gerekti i açıklanmı tır.
Ayrıca, 15/12/1997 tarihli ve 1997/2 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu ç Genelgesinde de
finansal kiralama i lemlerinde damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının, finansal
kiralama sözle mesinin yanı sıra söz konusu sözle menin teminatına ili kin yapılan i lemleri
ve bu i lemler nedeniyle düzenlenen ka ıtları da kapsadı ı belirtilmi bulunmaktadır.
3- Finansal Kiralama Sözle melerinde De i iklik Yapan Sözle melerde Damga Vergisi
ve Harç Uygulaması:
Finansal Kiralama Kanununun amacı i letme tarafından ihtiyaç duyulan malların temini için
i letmeye finansman sa lamaktır. Bu hususa yönelik olarak taraflar arasında yapılan finansal
kiralama sözle mesinde, karara ba lanan ödeme planında, vadede veya teminat hükümlerinde
i letmenin mali gücüne göre de i iklik yapılabilmektedir. Yapılan bu de i iklikler mevcut
finansal kiralama sözle mesinin amacının sürdürülmesine yönelik ka ıtlardır.
Bu itibarla, finansal kiralama sözle melerinde; ödeme planının revize edilmesi, sözle meye
yeni bir mal eklenmesi veya çıkarılması, sözle menin süresinde veya teminat hükümlerinde
de i iklik yapılması ya da kiracı de i ikli i nedeniyle düzenlenecek ka ıtların ve yapılacak
i lemlerin 3226 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca damga vergisi ve harçtan istisna
tutulması gerekmektedir.
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