
     

 02.01.2019 – ANKARA 

 

Konu: 

1- Elektronik Kitap (e-kitap) ile Elektronik Gazete ve Dergilerin KDV oranında 

01.01.2019 itibari ile değişiklik yapılması. 

 

2- Gelir Vergisi Kanunu 94. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunun 15 ve 30. 

Maddesi hükümleri gereğince Bakanlar Kurulunca belirlenen vergi kesintisi 

nispetlerinde yapılan değişiklik ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine 

ve buna aracılık edenlere vergi kesintisi (stopaj) uygulaması getirilmiştir. 

  

SİRKÜLER 

NO:2019/02 

1- 18 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan 

mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karara ekli (I) ve (II) 

sayılı listelerinde özetle aşağıdaki değişikler yapılmıştır. 

 

 Elektronik Kitap (e-kitap) vb. yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap 

okuyucu, tablet vb. teslimi ile 1117 sayılı kanun hükümlerine göre poşetlenerek 

satılanların tesliminde 01.01.2019 tarihinden itibaren KDV oranı %18 olarak 

belirlenmiştir. 

 Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, 

tablet vb. teslimi ile 1117 sayılı kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların 

tesliminde 01.01.2019 tarihinden itibaren KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. 

 

2- 18 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesi göre yapılması gereken tevkifat nispetleri 

hakkındaki 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 

kararın 1. Maddesinin 1. Fıkrasına 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere 

uygulanmak üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmetleri 

verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan 

ödemeler üzerinden %15.”  

 



 

3- 18 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5520 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 30. Maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi 

kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarında yapılacak vergi kesintisi oranları 

hakkındaki 12.01.2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararının eki 

kararın 1. Maddesinin birinci fıkrasına 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak 

ödemelere uygulanmak üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmetleri 

verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan 

ödemeler üzerinden %15.”  

 

4- 18 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5520 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 15. Maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları 

hakkındaki 12.01.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararının eki 

kararın 1. Maddesinin birinci fıkrasına 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak 

ödemelere uygulanmak üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmetleri 

verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan 

ödemeler üzerinden %0.”  

 

Bilgilerinize sunulur… 

Saygılarımızla,  

Kaan DEMİROĞLU 

Yeminli Mali Müşavir            

 

 

 

          


