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KAPSAM

• 24.12.2020 Tarih ve E:2020/15 K:2020/78 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı.
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Ne Değişti?

• Bilindiği üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından damga vergisi ve harç istisnası uygulamasında
bir ihalenin uluslararası ihale sayılabilmesi için yerli ve yabancı katılımcılara açık olması ve yabancı
firmalar tarafından teklif verilmesi gerekmekteydi.

• Ancak, 28.04.2021 tarih ve 31468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2020 Tarih ve
E:2020/15 K:2020/78 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile;

➢ İsteklilerin ihaleden önce kimlerin teklif vereceğini ve yabancı firmaların teklif verip
veremeyeceklerini bilmediği, bu durumun özellikle maliyet hesabı açısından belirsizlik doğurduğu,

➢ Bir ihalenin uluslararası ihale niteliğinde kabul edilmesi ve bu sayede döviz kazandırıcı faaliyet
kapsamında değerlendirilmek suretiyle damga vergisi ve harç istisnasının uygulanması için
öngörülen yabancı firmalarca da teklif verilmesi şartının hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik
ilkelerine aykırı olduğu,

gerekçeleriyle bir ihalenin uluslararası ihale kabul edilerek damga vergisi ve harç istisnasına tabi
tutulabilmesi için ‘‘o ihaleye yabancı firmalarca da teklif verilmiş olma şartı’’na ilişkin 488 sayılı
Damga Vergisi Kanunu’nda (ek md.2/4) ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’ndaki (ek madde 1/4)
hükümlerinin iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210428-3.pdf
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Sonuç

• Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi Kararları geriye yürümemektedir. Ancak, kararın
yayınlanmasından önce dava açmış ve davası sonuçlanmamış müşterilerimizin söz konusu Kararı
gerekçe göstererek, daha önce Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi alamadığı için ödemek
durumunda kaldıkları damga vergilerini iade alabilecekleri düşünülmektedir.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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