01/01/2015
SİRKÜLER
2015/06
Sayın Yetkili;
2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve
Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de
Yayımlandı.
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 73 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel
Tebliği’nde; 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer
alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi
harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında arttırılmasına
ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Ayrıca yine aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile
Konsolosluk Harçları ile T.C. Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç
miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç
miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere
uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;
(2) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,70

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,31

(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında
yer alan pasaport harcı miktarları için

1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için

1,06

Diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,00

Tebliğlerin tam metni aşağıdadır.
30 Aralık 2014 SALI
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TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 73)
492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,
"...
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların
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asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında
artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.
..."
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan
ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve
azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu
tutarlar 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden
alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki
sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil
edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
————————————————
1

17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2

15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğin eklerine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230.htm
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Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 74)
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye
Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca
tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak
suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki
maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2015 tarihinden geçerli
olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

F. Kerim Gökay Cad. Okul Sk. No: 1/ E Altunizade Sit. E Blok Daire 15 Altunizade - Üsküdar / ISTANBUL
Tel: (0216) 326 77 40 Fax: (0216) 326 69 09 e-mail:bilgi@mesaymm.com.tr

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının
hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.
Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren
Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak
döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;
(2) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,70

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,31

(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1)
numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için

1,06

Diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,00

olarak belirlenmiştir.
Tebliğ ve ilan olunur.
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