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Bilindigi uzere, 01/01/2013 tarih ve 28515 say1h Resmi Gazetede yay1mlanan 2012/
4116 say1h Bakanlar Kurulu karar1 ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) say1h tabloda yer
alan kag1tlar i9in 2012 y1hnda uygulanan vergi oranlar1 %15 oranmda arttmlm1� ve bu
9er9evede 1/1/2013 tarih ve 28515 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan Maliye Bakanhgmm
56 Seri No.'lu Tebligi ile de sozu edilen tabloya, uygulanacak vergi oranlar1 i�lenmi�tir.
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Buna gore yeni Damga Vergisi Oranlar1;
Mukavelenameler, taahhutnameler ve temliknameler i9in binde 9,48;
ihale Kanunlarma tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tuzel ki�iligine haiz
kurumlarm her turlu ihale kararlar1 i9in binde 5,69;
Resmi daireler tarafmdan yapilan mal ve hizmet ahmlarma ili�kin odemeler (avans
olarak yapilanlar dahil) nedeniyle ki�iler tarafmdan resmi dairelere verilen ve belli
paray1 ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu odemelerin resmi daireler nam ve
hesabma, ki�iler adma a91lm1� veya a9ilacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve
havalelerine tediyesini temin eden kag1tlar i9in binde 9,48;
Maa�, ucret, gundelik, huzur hakki, aidat, ihtisas zarnm1, ikramiye, yemek ve mesken
bedeli, harcuah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet kar�1hg1 alman
paralar (avans olarak odenenler dahil) i9in verilen makbuzlar ile bu paralarm nakden
odenmeyerek ki�iler adma a9ilm1� veya a91lacak cari hesaplara nakledildigi veya emir
ve havalelerine tediye olundugu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kag1tlar i9in
binde 9,48 olarak belirlenmi�tir.
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Bu 9er9evede 2013 mali y1h i9inde, Universitemiz harcama birimlerine tahsis edilen
odeneklerin kullan1mmda yukar1da belirtilen damga vergisi oranlarmm uygulanmas1
hususunda geregini bilgilerinize rica ederim.
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