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2010 yılına ait finansal faaliyet harçlarının 1 Şubat 2010 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Özet: Harçlar Kanunu’nun 113. maddesi gereğince, 2010 yılına ilişkin “Finansal Faaliyet
Harçları”nın, bu harcı ödeme yükümlülüğü bulunan, 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 en geç 31
Ocak 2010 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Ancak bu tarihin Pazar gününe rastlaması nedeniyle, söz konusu ödemelerin, 1 Şubat 2010 Pazartesi
gününe kadar yapılması mümkün bulunmaktadır. Belirtilen tarihten sonra ödenecek harç tutarları
üzerinden idarece ayrıca gecikme zammı tahsil edilecektir.

Harçlar Kanunu’nun 109. maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarına ilişkin
mükellefiyetin, bu belgelerin verildiği kişiler tarafından yerine getirileceği hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanun’un 113. maddesinde ise yıllık harçların, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak
tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve Ocak ayı içerisinde ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.
Harçlar Kanunu’nun bu hükümleri doğrultusunda, Kanun’a ekli (8) sayılı tarifede gösterilen
harçlardan biri olan “Finansal Faaliyet Harçları”nın, 2010 yılında, bu harcı ödeme yükümlülüğü
bulunan;
- Bankalar,
- Özel finans kurumları,
- Sermaye piyasası aracı kurumları,
- Yatırım ortaklıkları,
- Finansal kiralama şirketleri,
- Faktoring şirketleri,
- Yetkili müesseseler,
- Sigorta ve emeklilik şirketleri,
- Diğer finansal kurumlar,
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tarafından en geç 31 Ocak 2010 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu tarihin Pazar
gününe rastlaması nedeniyle, söz konusu ödemelerin, 1 Şubat 2010 Pazartesi gününe kadar
yapılması mümkün bulunmaktadır. Belirtilen tarihten sonra ödenecek harç tutarları üzerinden,
idarece, ayrıca gecikme zammı tahsil edileceği unutulmamalıdır.

Finansal faaliyet harçları
1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de
açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)

148.181,95 TL

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve
148.181,95 TL
açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için)
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

29.635,85 TL

2- Özel finans kurumları kuruluş izin belgeleri:
a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için)
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube
için)

148.181,95 TL
29.635,85 TL

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri
29.635,85 TL
(Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

29.635,85 TL

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

29.635,85 TL

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

14.817,85 TL

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

29.635,85 TL

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
14.817,85 TL
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
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7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile değiştirilen hüküm. Yürürlük:1.1.2008)
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

13.823,00 TL

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

6.911,50 TL

8- (5035 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

74.090,60 TL

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

52.149,55 TL

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

29.635,85 TL

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak
faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri
14.817,85 TL
(Her şube için)

Saygılarımızla,
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