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EK-1 

(Değişik:RG-31/12/2019-30995 4. Mükerrer)
(Bu değişiklik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.) 

 
  

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ALMAK İÇİN 

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 
 

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)  

2- Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu (Ek-2) 

3- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri 

kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını 

gösteren liste (Banka tasdikli) 

4- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter tasdikli örneği)*, 

5- İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 

6- Son yıla ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli (Vergi dairesince veya yeminli mali müşavirce 

tasdikli),** 

7- İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış) (Ek-3) 

8- Faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm İşletme 

Belgesi, Seyahat Acentası Belgesi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Karnesi, Uluslararası 

Taşıma Organizatörlüğü Belgesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi, Mukavele 

örneği, imalatçı firmalar için Kapasite Raporu v.b.) 

9- Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (İhalenin uluslararası olduğu veya 

faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurum tarafından hazırlanan yazı (Ek-

4), ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği durumlarda ihaleye davet edilen firma listesi 

ile Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde düzenlenen Milli Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan cari yıla ait yatırım programında yer almayan 

kamu yatırımları için  ihalenin bir başka kamu kurumu tarafından yapılacak olması durumunda 

taraflar arasındaki protokol, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendi için 

işverenin kamu kurumu olması durumunda kamu kurumundan alınacak iş alındı belgesi vb.) 

10- Tebliğin 21 inci maddesinde belirtilen sebeplerle belge konusu faaliyetin 

gerçekleştirmesinin tamamen/kısmen imkansız hale geldiği durumlarda, idareden alınacak 

durumu tevsik eden yazı, 

11-  Tebliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, belge konusu işin devri halinde, devralan firma 

tarafından, vergi resim harç istisnası belgesi başvurusunda bulunulması halinde ihale 

makamından alınacak işin kalan bedelini ve süresini belirtir yazı. 

(*)Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu 

ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine 

ait Ticaret Sicil Gazetesi. 



2 

 

 

 

(**) Yeni kurulan firmalar için Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli yerine noter tasdikli Vergi 

Levhası, Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli düzenlenmeyen kamu ve kuruluşları için vergi 

dairesinden alınan mükellefiyet belgesi ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda 

konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli. 

NOT 

1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir. 

2- Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine 

veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine karar 

vermeye yetkilidir. 

3- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler elektronik ortamda ibraz edilir. Talep edilmesi halinde 

elektronik ortamda ibraz edilen bilgi ve belgelerin aslı getirilir ve belgenin fotokopisi, aslına 

uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik 

edilir. Bu durumda, elektronik ortamda tasdik edilen nüsha kaydedilir ve belge aslı talep 

sahibine iade edilir. 
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     EK-2 

  

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI PROJE FORMU 

  

I. VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ  
MÜRACAATINDA BULUNAN FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER 
  
Firmanın:  
 
- Unvanı: 
- Adresi : 
- Vergi Dairesi Adı ve Vergi Numarası: 

  

II. YAPILACAK FAALİYETİN 

Adı ve Özelliği 
(Müteahhitlik, turizm, 

navlun, v.b.) 

Ülkesi Para Birimi Miktarı 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

  

Yetkili İmza ve Kaşe 
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EK-3 

  

  

EKONOMİ BAKANLIĞI 
 

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

  

  

  

İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ 

  

  

............... tarih ve ............ sayılı müracaatımıza istinaden firmamız adına düzenlenecek vergi resim 
harç istisnası belgesinde taahhüt ettiğimiz hizmet ve faaliyetleri, belgede belirtilen şartlara uygun 
olarak İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, 
Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve Tebliğ hükümlerine göre yerine getireceğimizi, firmamıza 
sağlanan istisna ve muafiyetleri amacına uygun olarak kullanacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.  

Yukarıda yazılı taahhüdümüzün aksine hareket ettiğimiz takdirde vergi resim harç istisnası belgesi 
kapsamında yararlandırılan her türlü istisna ve muafiyeti hiçbir kanuni kovuşturmaya gerek 
kalmaksızın 213 sayılı Vergi Usul Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. 

  

  

Yetkili İmza ve Kaşe  
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EK-4 

İDARE ADI 

Sayı:            Tarih: 

Konu:     

EKONOMİ BAKANLIĞINA   

(İhracat Genel Müdürlüğü) 

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ  : 

KALKINMA BAKANLIĞI CARİ YIL YATIRIM PROJE NUMARASI :  

YABANCI PARA İLE FİNANSE EDİLEN PROJELER İÇİN FİNANSMAN KAYNAĞI VE İŞİN YABANCI PARA İLE 

FİNANSE EDİLEN KISMI  : 

YATIRIM PROGRAMININ YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİHİ VE SAYISI: 

İHALE KAYIT NO  : 

İHALE USULÜ (4734 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE):  

İHALE BEDELİ    : 

İHALE TARİHİ    : 

İŞİN YAPIMINI ÜSTLENEN FİRMANIN ADI : 

İŞİN SÜRESİ: 

YERLİ YABANCI İSTEKLİYE AÇIKLIĞI:  Evet:☐            Hayır: ☐ 

YABANCI FİRMA (YABANCI FİRMA VEYA YABANCI FİRMANIN DAHİL OLDUĞU ORTAK GİRİŞİM)  

KATILIMI: 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Açık İhalelerde: 

Yabancı firma teklifi var mı?       Evet:☐            Hayır: ☐ 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 20. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Belli istekliler 

arasında ihalelerde: Ön yeterlik değerlendirmesinde yer alan yabancı firma, ön yeterlik 

değerlendirmesini takiben idarece teklif vermeye davet edildi mi?     

          Evet:☐            Hayır: ☐ 

o Davet edilen yabancı firma ihaleye teklif verdi mi?   Evet:☐            Hayır: ☐ 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Pazarlık usulü 

ihalelerde: İhaleye yabancı firma davet edildi mi?     Evet:☐            Hayır: ☐ 

o Davet edilen yabancı firma ihaleye teklif verdi mi?   Evet:☐            Hayır: ☐ 

İşbu belge, adı geçen firmanın Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi başvurusu 

değerlendirmesine dayanak teşkil etmek üzere düzenlenmiş olup belgede yer alan bilgilerin doğruluğu 

tasdik olunur.         

YETKİLİ KİŞİ 

ÜNVANI / İMZASI  

  MÜHÜR 

 
İşbu belge üzerinde yer alan alanlara ilişkin değişiklik, silme veya ilave yapılamaz. 


