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LİSANSLI DEPOCULUK KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÜRÜN SENETLERİYLE İLGİLİ  5904 SAYILI 
KANUNUN KDV, GELİR/KURUMLAR ve DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANMASINA İLİŞKİN 

HÜKÜMLERİ  

  * Karartılmış kısımlar yeni hükümlerdir. 

  5904 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile 193 Sayılı GVK’na 
eklenen geçici madde (Yürürlük 03.07.2009) 

   
“GEÇİCİ MADDE 76- 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar, 31/12/2014 tarihine 
kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 
 
İstisna edilen bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde 
kapsamında tevkifat yapılmaz. Münhasıran bu 
kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık 
beyanname verilmez, bu kazançlar verilecek 
beyannamelere dahil edilmez.” 
 

  5904 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile KDV Kanunun 1. 
Maddesinin 1. Fıkrasının 3 fıkrasının (d) alt bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük 03.07.2009) 

Verginin konusunu teşkil eden işlemler:  

Madde 1 – Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler 
katma değer vergisine tabidir: 

--- 

d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında 
yapılan satışlar,  

 

 

 

--- 

 Verginin konusunu teşkil eden işlemler:  

Madde 1 – Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler 
katma değer vergisine tabidir: 

--- 

d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında 
yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre 
düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği 
ürünü depodan çekecek olanlara teslimi, 

--- 

  5904 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ile KDV Kanunun 9. 
Maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (Yürürlük 
03.07.2009) 

Vergi sorumlusu: 

Madde 9 – 1. Mükellefin Türkiye içinde 
ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş 
merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli 
görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi 
alacağının emniyet altına alınması amacıyla, 
vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin 
ödenmesinden sorumlu tutabilir.  

--- 

 

 Vergi sorumlusu: 

Madde 9 – 1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, 
işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin 
bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer 
hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet 
altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf 
olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.  

--- 

3. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin 

temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine 

ait katma değer vergisinin ödenmesinden lisanslı depo 
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işleticileri sorumludur. 

  5904 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile KDV Kanunun 10. 
Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
(Yürürlük 03.07.2009) 

Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi 

Madde 10 – Vergiyi doğuran olay 

--- 

--- 

 

 

 

anında meydana gelir. 

 Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi 

Madde 10 – Vergiyi doğuran olay 

--- 

k) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil 
ettiği ürünlerin depodan çekilmesi. 

 

anında meydana gelir. 

 

  5904 Sayılı Kanunun 12. Maddesi ile KDV Kanunun 13. 
Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
(Yürürlük 03.07.2009) 

Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli 
Yatırımlarda İstisna 

Madde 13 – Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden 
müstesnadır. 

--- 

--- 

 

 

 

 

 

----- 

 Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli 
Yatırımlarda İstisna 

Madde 13 – Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden 
müstesnadır. 

--- 

--- 

ğ) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün 
ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret 
borsaları aracılığıyla ilk teslimi. 

----- 

  5904 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ile KDV Kanunun 17. 
Maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. (Yürürlük 03.07.2009) 

Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer 
İstisnalar 

Madde 17 – 

--- 

 Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer 
İstisnalar 

Madde 17 – 

--- 
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--- 

 

--- 

t) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 1 
inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin 
(d) alt bendi ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) 
bendinde belirtilen işlemler hariç olmak üzere, ürün 
ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret 
borsaları aracılığıyla teslimleri (Bu kapsamda vergiden 
istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.) 

  5904 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile KDV Kanunun 23. 
Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. (Yürürlük 03.07.2009) 

Özel matrah şekilleri 

Madde 23 – Özel matrah şekilleri şunlardır:  

--- 

--- 

d) Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında 
yapılan satışlarda kesin satış bedeli.  

 

 

 

 

--- 

 Özel matrah şekilleri 

Madde 23 – Özel matrah şekilleri şunlardır:  

--- 

--- 

d) Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde 
yapılan satışlarda kesin satış bedeli ile 5300 sayılı 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin 
temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara 
tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada 
oluşan değeri, 

--- 

  5904 Sayılı Kanunun 20. Maddesi ile 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı Tablonun IV Ticari ve 
Medeni işlerle İlgili Kağıtlar başlıklı bölümüne aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. (Yürürlük 03.07.2009) 

(2)  Sayılı Tablo 

Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar 

--- 

IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar: 

--- 

 

 (2)  Sayılı Tablo 

Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar 

--- 

IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar: 

--- 

40. 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile 
lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen 
mukavelenameler ve ürün senedi. 

 

 

 


