ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI

(01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere)
GİD.V.K. Madde: 39

(Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:15)
Oran

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli
hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri….

% 25

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri…….………………………………………….…………….

% 15

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti…………..……..….

%5

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri.

% 15

oranında vergiye tabidir.
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi
halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.
Tutar (TL)
- Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ………………..

47,00

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI

(01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere)

GİD.V.K. Madde: 39

(Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:12)
Oran

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara
yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri……………….

% 25

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri……………………………………………………….…………….

% 15

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti…………..…………..….

%5

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri….

% 15

oranında vergiye tabidir.
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her
hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.
Tutar (TL)
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ……………………..

46,00

TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

GİD.V.K. Madde: 39

(Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:11)
Oran

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara
yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri……………….

% 25

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri……………………………………………………….…………….

% 15

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti…………..…………..….

%5

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri….

% 15

oranında vergiye tabidir.
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her
hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.
Tutar (TL)
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ……………………..

44,00

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI

(01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere)
GİD.V.K. Madde: 39

(Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:10)
Oran

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart
satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri…………………………….……..………..

% 25

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri……………………………………………………….…………….

% 15

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti…………..…………..….

%5

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri….

% 15

oranında vergiye tabidir.
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her
hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.
Tutar (TL)
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ……………………..

40,00

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI

(01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere)
GİD.V.K. Madde: 39

(Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:9)
Oran

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart
satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri…………………………….……..………..

% 25

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri……………………………………………………….…………….

% 15

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti…………..…………..….

%5

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri….

% 15

oranında vergiye tabidir.
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her
hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.
Tutar (TL)
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ……………………..

39,00

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI

(01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere)
GİD.V.K. Madde: 39

(Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:8)
Oran

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart
satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri…………………………….……..………..

% 25

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri……………………………………………………….…………….

% 15

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti…………..…………..….

%5

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri….

% 15

oranında vergiye tabidir.
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her
hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.
Tutar (TL)
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ……………………..

37,00

