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Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam 

muafiyet suretiyle Geçici Ġthalat Rejimine tabi ambalaj maddelerinin ithalatı, 27.02.2004 tarihli 25386 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması 

Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğ’in 3.1.6 maddesi uyarınca damga vergisinden istisnadır. 

Ancak, 5300 rejim kodu ile ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan tüm geçici 

ithalat eĢyasının 3153 rejim kodu ile yeniden ihracatının damga vergisine tabi olması nedeniyle BĠLGE 

sisteminde, 5300 rejim kodundan giriĢi yapılan ambalaj maddelerinin ihraç yükü ile doldurulduktan sonra 3153 

rejim kodu ile çıkıĢında, beyannamenin rejimi yükümlüsünce 3153 olarak beyan edilmekte ve ihracat eĢyasına 

iliĢkin kalemlerde “KIHR-Kati Ġhracat” muafiyet kodu seçildiğinde sistemin söz konusu kalemlere iliĢkin rejim 

kodunu beyanname dökümleri üzerine 1000 olarak yazdırması nedeniyle bu iĢleme iliĢkin üretilen 

beyannamelerde, ana rejim kodunun 3153 olması nedeniyle sistem tarafından damga vergisi hesaplanmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’ndan alınan 26.09.2007 tarihli 84278 

sayılı yazıda, 

02.01.2004 tarihli 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 28 inci ve 33 üncü maddeleriyle 488 sayılı Damga Vergisi 

Kanunu’na eklenen Ek 2 ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na eklenen Ek 1 inci madde hükümleriyle döviz 

kazandırıcı faaliyetlere iliĢkin iĢlemler ve bu iĢlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve 

harçtan istisna edilmiĢtir.  

Bu maddelerin uygulanmasına iliĢkin olarak 27.02.2004 tarihli 25386 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması 

Hakkında Tebliğ’in “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerle Ġlgili Ġstisnanın Kapsamı” baĢlıklı bölümünde, 

“3.1 ĠHRACAT ĠġLEMLERĠ 

3.1.1. Ġhracat karĢılığı yapılacak ödemeler (Katma değer vergisi iadesi ile bu iadenin mükellefin veya 

mükellefçe ihraç edilen malı teslim edenlerin vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile genel ve 

katma bütçeli idarelere olan borçlarına mahsubu dahil), 

3.1.2. Ġhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki, 

3.1.3. Ġhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaĢmalar, 

3.1.4. Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması, 

3.1.5. Tedarik edildikleri Ģekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı, 

3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet 

suretiyle Geçici Ġthalat Rejimine tabi ambalaj maddeleri ithali, 

3.1.7. Dahilde ĠĢleme Ġzni kapsamında yapılan ithalat, 
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3.1.8. Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgesi kapsamında yapılan ithalat veya yurt içi alımlar, ile ilgili iĢlemler ve 

bu iĢlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata iliĢkin 

olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, iĢlem yapan kuruluĢlarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik 

edilecektir.” denilmiĢtir. 

Buna göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam 

muafiyet suretiyle Geçici Ġthalat Rejimine tabi ambalaj maddelerinin, ithalinden sonra ihracat yükü ile 

doldurulup yeniden ihracında düzenlenen beyannamelerin damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan ambalaj maddelerinin 

ihracat yükü ile doldurulduktan sonra çıkıĢında, 3153 rejim kodunun 1000 rejim kodu ile birlikte beyan edildiği 

durumlarda, söz konusu Tebliğ uyarınca ambalaj maddelerinden damga vergisi alınmaması için “DMGV” 

(Damga Vergisi Muafiyeti) muafiyet kodu seçilerek iĢlem yapılması gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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