
 
 

1 
 

 

 

 

TARİH  : 13.1.2017 

NUMARA : 2017/23 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/23 

 

Konu : Banka ve Finans Kurumlarının 2017 Yılı Finansal Faaliyet Harçları 

 

Bankalar, özel finans kurumları, sermaye piyasası aracı kurumları, yatırım ortaklıkları, finansal 
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, yetkili müesseseler, sigorta ve emeklilik şirketleri ile diğer 
finansal kurumlar tarafından yıllık olarak ödenmesi gereken finansal faaliyet harçlarının 31 Ocak 2017 
tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.  

2017 yılında uygulanacak olan harç tutarları 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 78 
Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden 
tespit edilmiştir.  

Yıllık bazda alınan finansal faaliyet harçları, Harçlar Kanunu’nun 113 üncü maddesi gereği her yıl Ocak 
ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılıp, ayrıca mükellefe tebliğ edilmeksizin Ocak ayı 
içerisinde ödenmektedir. 

Yıllık bazda finansal faaliyet harcı ödemesi gereken kurumlar ise Harçlar Kanununa ekli 8 sayılı 
tarifenin XI. kısmında yer almaktadır. Bu tarifede yer alan; 

1. Bankalar, 
2. Özel finans kurumları, 
3. Sermaye piyasası aracı kurumları, 
4. Finansal kiralama şirketleri, 
5. Faktoring şirketleri, 
6. Yetkili müesseseler (döviz büfeleri), 
7. Sigorta ve emeklilik şirketleri, 
8. Diğer finansal kurumlar 

Harçlar Kanunu'nun 113 üncü maddesi gereğince 31 Ocak 2017 tarihine kadar finansal faaliyet 
harçlarını ödemesi gerekmektedir.  
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2017 yılı için tespit edilen finansal faaliyet harç tutarları aşağıda tablo halinde sunulmaktadır; 
 
XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010) 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:    

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 369.997,70 

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)  369.997,70 

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler 
(6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen  parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay 
sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;   

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde  22.199,60 

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde  66.599,40 

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde      88.799,40 

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)   

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 54.825,75 

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 54.825,75 

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:   

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 54.825,75 

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 27.412,60 

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:   

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 54.825,75 

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 27.412,60 

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:   

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)    

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 25.572,10 

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler 12.785,70 

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)   

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 137.066,50 

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 96.475,90 

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin 
belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.   

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:   

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 54.825,75 

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi 
gerçek ve tüzel kişilerdir.)   

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için) 27.412,60 

10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)   

 
 
Saygılarımızla... 

 

 

 

 

Not:  

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından 
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. 


