
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIGI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Sayı :
Konu:

B.23.0.DMP.0. 14.02-480.03-44026
İnceleme- Kontrol -Raporlar

İVEDİ
25.09.2012

İlgi : a) 18.09.2012 tarihli ve 95709 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı
b) 04.06.2012 tarihli ve 43-EP-012 sayılı Shikar Safaris Seyahat Acentesi başvurusu
c) 14.06.2012 tarihli ve B.23.0.DMP.0.14.02-480.03-27804 sayılı yazımız.

"Yabancı Turist Avcılar için Geçici Avcılık Belgesi" düzenlenirken 3 çeşit

ücretlendirmeden biri 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. maddesinin 8. fıkrası

(İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları) kapsamında alınan avcılık belgesi

harcıdır.

AvcıIık belgesi harcının ödenmesi sırasında bazı vergi dairelerince; yabancı uyruklu

kişinin ülkesindeki kimlik numarasının beyan edilmesi, yabancı uyruklu avcıya vergi

numarası alınması, yabancı uyruklu avcıyı ülkemize getiren acentenin adı ve vergi numarası,

konuyla ilgili dilekçe verilmesi, harç makbuzunun üzerinde iki farklı ismin bulunmasının ve

pasaport fotokopisinin istenmesi gibi tereddüt oluşturan, olumsuz ve zaman kaybına

neden olan uygulamayı çözüme kavuşturmak ve harcın internet aracılığıyla

yatırılmasına imkan verilip verilmeye ceği konusunun bildirilmesi amacıyla Maliye

Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazı yazılmıştır.

Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, ekte gönderilen yazısıyla "9148" Vergi

Türü Kodu ve "4915 ve 5035 sayılı Kanuna Göre Avcılık Ruhsat Harcı" vergi adıyla.

tanımlanan avcılık belgesi harçlarının tahsil edilmesinde vergi dairelerinde karşılaşılan

problemlerin giderilmesi amacıyla, EVDO uygulamaları "MuhasebeN ezne/Süreksiz

Harç Tahsilatı" fonksiyonunda program değişikliği yapmış ve sözkonusu verginin ilgili

fonksiyonla yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası olmaksızın tahsilatını

sağlamak üzere tüm vergi dairesi başkanlıklarına yazı yazmıştır.

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=492936

Adres: Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle-
ANKARA
Telefon: 03122076091
e-posta: muyanik@ormansu.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi: M. UYANIK Ziraat Mühendisi

Fax: 0312287 II 78
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
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Bu bağlamda; yabancı uyruklu avcılara ilişkin avcılık belgesi harçlannın tahsili

sırasında av turizmi izin belgesi almış acentelerin beyanı esas alınarak, her bir avcı adına

ayrı vergi dairesi alındısının düzenlenmesi şeklinde uygulama yürütülecektir.

Yabancı avcılar için yatırılacak bu harcın internet bankacılığı aracılığıyla

yatırılmasının mümkün olmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bildirilmiştir.

Konunun av turizmi izin belgeli acentelere acilen duyurulması hususunda,

Gereğini rica ederim.

EKLER:
Resmi Yazı (1 sayfa fotokopi)
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Bilgi:
ıx. Bölge Müdürlüğü
X. Bölge Müdürlüğü
XI. Bölge Müdürlüğü
XII. Bölge Müdürlüğü
XIII. Bölge Müdürlüğü
xıv. Bölge Müdürlüğü
II. Bölge Müdürlüğü
III. Bölge Müdürlüğü
ıv. Bölge Müdürlüğü
V. Bölge Müdürlüğü
VI. Bölge Müdürlüğü
VII. Bölge Müdürlüğü
I. Bölge Müdürlüğü
VIII. Bölge Müdürlüğü
Xv. Bölge Müdürlüğü

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.trlDogrulama.aspx?p=492936

Adres: Söğütözü Cad. No: 14/E Beştepe 06560 Yenimahalle -
ANKARA
Telefon: 03122076091
e-posta: muyanik@ormansu.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi: M. UY AN IK Ziraat Mühendisi

Fax: 0312287 11 78
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
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MALİYE BAKANLIGI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: B.07.l.GİB.0.1S.71-0ıo.07.01- .9 fo
1 3.09. 2 O12 *0 ~ 4 J 4 ~

............................ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIGINA

İlgi: a) 10.01.2005 tarih ve 7103-27211316 sayılı Genel Yazımız.
b) 19.04.2007 tarih ve 7103-333/36034 sayılı Genel Yazımız.

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı Genel Yazılarımızda, avcılık belgesi harçlannın tahsil
edilmesi sırasında vergi dairelerince yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Ancak Başkanlığımıza ulaşan bilgilerden, yabancı uyruklu avcılardan alınacak avcılık
belgesi harcının tahsil edilmesinde vergi dairelerinde söz konusu avcılara ait yabancı kimlik
numarası veya vergi kimlik numarası bulunmaması nedeni ile problem yaşandığı
anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname,
ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanlannın harca tabi
olacağı (8) sayılı tarifenin VI ncı bölümünün 15 inci fıkrasında, "Avcılık belgesi: Hususi
Karıunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için) (2012 yılı için)

a) Avcı derneklerine dahilolanlardan
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

117,85 TL
112,80 TL"

harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, "9148" vergi türü kodu ve ."4915 ve 5035 SAYILI KANUNA GÖRE
AVCILIK RUHSAT HARCI" vergi adıyla tanımlanan avcılık belgesi harçlarının tahsil
edilmesinde vergi dairelerinde karşılaşılan problemlerin giderilmesi amacıyla, EVDO
uygulamalan "Muhasebe i Vezne i Süreksiz Harç Tahsilatı" fonksiyonunda gerekli program
değişikliği yapılmış ve söz konusu verginin ilgili fonksiyon ile yabancı kimlik numarası veya
vergi kimlik numarası olmaksızın tahsilatının yapılabilmesi sağlanmıştır.

Yabancı uyruklu avcılara ait avcılık belgesi harçlannın tahsili sırasında av turizmi için
izin belgesi almış seyahat acentesinin beyanı esas alınarak her bir avcı adına ayrı vergi dairesi
alındısının düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hüdaverdi AKKOCA
Gelir Idaresi (;rup Başkanı


