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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 07.12.2018 

         Sayı  : 2018/93 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-Eşantiyon Ürünlerin Üzerindeki Reklamların İlan ve Reklam Vergisi, 

 

-Dört Ayrı Cephesi Bulunan Binanın Emlak Vergisi Değerini Hesaplamada 

Dikkate Alınacak Cephe, 

 

-Ödenmeyen Emlak Vergilerinde Devreden ve Devralanın Müteselsil 

Sorumluluğu,  

 

-Nihai Tüketiciye Yapılan Satışlarda Faturada T.C. Kimlik Numarasının Bulunup 

Bulunmayacağı 

 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

     

B. Konu Özetleri; 

 

1. Eşantiyon Ürünlerin Üzerindeki Reklamların İlan ve Reklam Vergisi 

 

         Bilindiği üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15/5. maddesinde; ilan ve 

reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya 

benzerlerinin her biri için ilan ve reklam vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

         Öte yandan anılan Kanunun 14/1. maddesince; işletmelerin iştigal veya imal 

konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve 

reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnamelerden ilan ve 

reklam vergisi alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 

 

          Bu itibarla, firmaların ilan ve reklam amacıyla dağıttığı eşantiyon ürünlerin 

(çakmak, kalem, defter vb.) üzerindeki reklamların, anılan Kanunu’nun 15/5. 

maddesinde belirtilen broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya 

“benzerlerinin” kapsamında değerlendirilerek bu ürünlerden ilan ve reklam vergisi 

alınacağı belirtilmektedir. (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 09.11.2017 tarih ve 

182004 sayılı özelgesi.) 

 

          İlan ve reklam vergisinin hesaplanmasına ilişkin en az ve en çok limitler Kanunda 

aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, alınacak vergi tutarı ise ilgili Belediyenin Meclisince 

kararlaştırılmaktadır. 
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2. Dört Ayrı Cephesi Bulunan Binanın Emlak Vergisi Değerini Hesaplamada Dikkate 

Alınacak Cephe 

 

Birden çok cadde veya sokağa cepheli bulunan arsalar ile bu arsalar üzerine inşa 

edilen binalarla ilgili olarak numarataj çalışmalarında Belediyece kapı numarası verilen 

cephe bulunmakta ise bu cephe için, 

 

          Belediyece kapı numarası verilmiş cephe bulunmaması halinde mükellefçe 

verilen emlak(bina ve arsa) vergisi bildiriminde belirtilen cadde veya sokak için, 

Takdir komisyonlarınca takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin esas 

alınması gerekmektedir. 

 

          Belediyece numarataj çalışmalarında birden çok cephe için kapı numarasının 

verildiği durumlarda da emlak vergi değerinin tespitinde, mükellefçe verilen 

emlak(arsa ve bina) vergisi bildirimlerinde belirtilen cadde veya sokak için takdir 

komisyonlarınca takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değerleri esas alınır. 

(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 27.08.2012 tarih ve2689 sayılı özelgesi) 

 

3. Ödenmeyen Emlak Vergilerinde Devreden ve Devralanın Müteselsil 

Sorumluluğu 

 

          Emlak Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinde; “Devir ve ferağı yapılan bina ve 

arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin 

ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumludur. Devralanın mükellefe 

rücu hakkı saklıdır.” hükmüne yer verilmiştir. 

 

          Bu hükme göre: örneğin bir meskenin kullanış tarzının işyeri olarak değiştirilmesi, 

vergi değerini değiştiren sebep olduğundan mükellefin söz konusu değişikliği ilgili 

Belediyeye bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu gayrimenkulün satışa konu olması 

durumunda, satışın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin 

ödenmesinden alıcı ve satıcının müteselsilen(birlikte) sorumlulukları bulunmaktadır. (17 

Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “IV-Müşterek Hükümler” başlıklı 

bölümünün 3 üncü fıkrası.) 

 

4. Nihai Tüketiciye Yapılan Satışlarda Faturada T.C. Kimlik Numarasının Bulunup 

Bulunmayacağı 

 

Vergi Usul Kanunu uygulamasında yolcu taşıma biletlerinde ve nihai tüketiciler 

adına düzenlenen faturalarda,  

 

 

İlan ve Reklam Vergisinin Konusu 
Verginin Tutarı 

En Az (TL) 

Verginin Tutarı 

 En Çok (TL) 

İlan ve reklam amacıyla dağıtılan 

broşür, katalog, duvar ve cep 

takvimleri, biblolar veya benzerlerinin 

her biri için 

0,01 

 

0,25 
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         -Müşterinin, 

 

         -Vergi Kimlik No’su/T.C. Kimlik No’su, 

 

         -Adres bilgilerine, 

 

yer verme zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 

          Benzer şekilde gerek yurt dışı gerekse de yurt içi uçuşlara ilişkin IATA kuralları 

çerçevesinde düzenlenecek elektronik yolcu biletlerinde de 462 Sıra No’lu V.U.K Genel 

Tebliğinde yapılan düzenlemelerin sonucu olarak, yolcunun T.C Kimlik Numarası ve 

adres bilgilerinin yazılması mecburi değildir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 

13.11.2017 tarih ve 452322 sayılı özelgesi. 

 

                            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


