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D�j�tal reklam harcamalarında verg� kes�nt�s� yapılacağına da�r hükümler� �çeren 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnames�, 19/12/2018 tar�hl� Resm� Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�. Kararname �le d�j�tal ortamda

reklam yayınlayanlara ve reklamın yayınlanmasına aracılık edenlere yapılacak ödemelerden %15 verg� kes�nt�s�

yapılacağı bel�rlenm�şt�.

Yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le Gel�r Verg�s� Kanunu’nun 94. Maddes� ve Kurumlar

Verg�s� Kanunu’nun 15 ve 30. Maddeler� kapsamında yapılacak verg� kes�nt�ler�ne “İnternet ortamında reklam

yayınlayan ve aracılık edenlere yapılan ödemeler” �bares� de eklenm�şt�.

15 Şubat 2019 tar�hl� Resm� Gazetede yayımlanan 17 ser� no.lu Kurumlar Verg�s� Genel Tebl�ğ�nde, söz konusu

düzenlemen�n uygulamasına �l�şk�n açıklamalar yapılmıştır[1].

Kararın 2, 3 ve 4 üncü maddeler� gereğ�nce, İnternet ortamında ver�len reklam h�zmetler�ne �l�şk�n olarak, bu

h�zmet� verenlere veya İnternet ortamında reklam h�zmet� ver�lmes�ne aracılık edenlere (ödeme yapılan k�ş�ler�n

mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzer�nden;

– Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes� uyarınca %15,
 

– Kurumlar Verg�s� Kanununun 15 �nc� maddes� uyarınca %0,
 

– Kurumlar Verg�s� Kanununun 30 uncu maddes� uyarınca %15

oranında verg� kes�nt�s� yapılması gerekmekted�r.

Tebl�ğ�n sonunda uygulamanın nasıl yapılacağına da�r b�r örnek de ver�lm�şt�r,
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Özetle bu Tebl�ğ �le İnternet reklam bedel� ödemeler�nde %15 gel�r verg�s� stopaj ödemes� yapılacaktır.

Yapılan �lk değerlend�rmelere göre “dar mükellef” olan kuruluşlar yen� düzenlemeye farklı yaklaşımlar gösterm�şt�r.

Bu bağlamda Facebook ve Instagram verg� kes�nt�s�n� karşılamayı kabul ederken, Google aynı yaklaşımı

göstermem�şt�r. Google’ın Türk�ye’dek� pazar hak�m�yet� neden�yle reklam verenler�n bu mecradan vazgeçmes� söz

konusu değ�ld�r. Dolayısıyla söz konusu verg� ödemes�n� karşılamak �steyen reklam verenler�n d�ğer mecralarda ve

ağırlıklı olarak yerl� yayıncılarda harcayacakları bütçelerde kısıntıya g�tmeler� beklenmekted�r. Arama motoru

pazarlamasının hacm�n� de d�kkate aldığımızda yurt dışına g�den parada fazla b�r değ�ş�kl�k olmayacağı g�b�, yerl�

yayıncıların gel�rler�nde de düşüş olacaktır.

Konu �le �lg�l� detaylı b�lg�y� aşağıda sunuyoruz

TAM MÜKELLEFİYET

Kanun� veya �ş merkezler� Türk�ye’de bulunanlar, gerek Türk�ye �ç�nde gerekse Türk�ye dışında elde ett�kler�

kazançların tamamı üzer�nden verg�lend�r�lecekt�r.

DAR MÜKELLEFİYET

Kanun� ve �ş merkezler�nden her �k�s� de Türk�ye’de bulunmayanlar, sadece Türk�ye’de elde ett�kler� kazançları

üzer�nden verg�lend�r�lecekt�r.

VERGİ KESİNTİSİ YAPACAKLAR

İnternet ortamında reklam h�zmet� almaları hal�nde bu h�zmetlere �l�şk�n olarak h�zmet� verene ve h�zmet�n

ver�lmes�ne aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzer�nden stopaj yapma zorunluluğu mevcuttur.

Ödeme yapılan k�ş�n�n mükellef olmaması durumunda dah� stopaj yapılacaktır.

VERGİ ORANLARI

Tam veya dar mükellef gerçek k�ş�ler �le mükellef olup olmadığına bakılmaksızın h�zmet� veren veya h�zmete

aracılık edenlere yapılacak �nternet reklamı bedel� ödemeler�nden yüzde 15 oranında gel�r verg�s� stopajı

yapılacaktır.

İnternet ortamında reklam h�zmet� veren veya bu h�zmet�n ver�lmes�ne aracılık eden dar mükellef kurumlara bu

h�zmetler�ne �l�şk�n olarak yapılan ödemeler üzer�nden yapılacak stopaj oranı yüzde 15 olarak bel�rlenm�şt�r.

Tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar verg�s� stopajı oranı da bel�rlenm�ş

olup Kurumlar oranı yüzde 0 olarak bel�rlenm�şt�r. Yan� �nternet ortamında reklam h�zmet�n� verenler�n veya

bu h�zmete aracılık edenler�n tam mükellef kurum (kanun� veya �ş merkezler� Türk�ye’de bulunanlar)

olmaları hal�nde, bunlara yapılacak ödemeler üzer�nden yüzde 0 oranında stopaj yapılacaktır.

VERGİ KESİNTİ UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?



21.02.2019 İnternet Ortamında Reklam H�zmetler�nden Kes�lecek Verg� �ç�n Tebl�ğ Yayınlandı - Türk İnternet

https://turk-�nternet.com/�nternet-ortam�nda-reklam-h�zmetler�nden-kes�lecek-verg�-�c�n-tebl�g-yay�nland�/ 3/3

Uygulamada eğer stopaj kapsamına g�ren reklam h�zmet� alındıysa yapılacak �şlem reklam bedel�n�n

hesaplanmasının ardından yüzde 15 kes�nt� yapılarak reklam ödemes�n�n reklam h�zmet� verene yapılması ve

hesaplanan kes�nt�n�n aylık veya 3 aylık muhtasar beyanname �le beyan ed�lerek ödeme yapılması şekl�nde olacaktır.

Aynı şek�lde bu kapsama g�r�p kes�nt� yapılmayacak yan� kes�nt� oranı yüzde 0 olacak ödemeler de Muhtasar

Beyannamede bel�rt�lecekt�r.

TİCARETTE HAKİM TARAFIN REKLAM HİZMETİ VEREN OLUP YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAYAN

YURT DIŞI FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER NE OLACAK?

Örneğ�n; Google’dan reklam h�zmet� alan b�r f�rma toplam reklam bedel� 1.000 TL olsun. Normal şartlarda 1.000

TL ödeme yapmayıp yüzde 15 stopaj hesaplayarak 150 TL beyan ed�p verg� olarak ödeyecek ger�ye kalan 850 TL’y�

Google f�rmasına ödeme yapacaktır.

Fakat Google �le olan t�caret �l�şk�s�nde reklam alan hak�m taraf olmadığından ve Google tarafından da böyle b�r

hesaplama yapılmadığından Google 1.000 TL alacağını tahs�l etmekted�r. Her ne kadar reklam veren f�rma Google

f�rmasına 1.000 TL ödese de şu ank� durumda stopaj hesaplayıp verg� ödemel�d�r. Bu durumda reklam h�zmet� alan

f�rma verg�y� kend� üstlenerek 1.176,47 TL reklam bedel� hesaplayıp 176,47 TL verg� stopaj ödemes� yapacaktır. Bu

durumda reklam h�zmet� alımı yüzde 17,64 daha mal�yetl� olacaktır.

[1] KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 17)
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