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TÜRK ECZACILARI aiRıiöi
MERKEZ HEYETi

Sayı : 38.A.OO/4468
Konu : Damga Vergisi hk.

Ankara, ı8/03/2013

\'

BÖLGE ECZAcr ODAsı
YÖ~FTİM KURULU BAŞKANllGINA

Birliğimiz {arafından T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen
26.11.20 ı2 tarih ve 3532 sayılı yazı ile.

Eczanelerin resmi kurumlarla yapacağı sözleşmelerde, Kuruma yapacaklan indirim
oranının, eczanenin bir önceki yıla ait hasılat bilgisine göre belirlendiği, eczacılarımızm,
sözleşme yapacakları resmi kunıma ibraz edecekleri, "bir önceki yıla ait hasılat bilgisini gösterir
belge" yi bağlı bulunduklan ilin defterdarlığından temin etmekte olduklan belirtilmekte olup,

Birliğirnize Trabzon Eczacı Odası tarafından yapılan başvuru ik, Artvin İl Defterdarlığı
tarafından yapı lan uygulamada, eczacılardan, hasılat bilgisini gösteren belgenin onayı için ücret
talep ve tahsil edildiği bildirilmekte ve konu ile ilgili yapılan uygulamanın Gelir İdaresi
Başkanhğı tarafından değerlendirilmesi ve uygulamanın uygun olup olmayacağı hususunda
görüş talep edilmekte idi.

Söz konusu yazıya istinaden T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
Birliğimize iletilen 26.02.2013 tarih ve 165R8 sayılı cevabı yazı; konuyla ilişkin Artvin
Defterdarlığından alınan yazıda, eczanelerin resmi kurumlarla yapacaklan sözleşmelerde bir
önceki yıl cirosunu gösteren "Eczane Bilgi Formu'tnun bağlı bulunulan-vvergi dairesine
onaylatılmasının zorunlu olduğu, söz konusu bilgi formunun 488 Sayılı Damga Vergisi
Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlardan olmadığı belirtilerek mükellefin talebi halinde
söz konusu tutarın iade edileceğinin belirtildiği şeklindedir. .

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
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MALİYE BAKANLIGI
Gelir İdaresi Başkanlığı
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