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İhn Rektam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?
*
{.

*

Belediye sınırlan ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam
Vergisine tabidir.
Eskişehir Büyiikşehir Belediyesi yetki alanındaki ana arterlerde reklamı olan İlan Reklam
Vergisini vermekle yükilmlü miüelleflerimiz Belediyemizin Gelir Şube Müdtirlüğiine
başıuru yaparak beyanname verebilirler.
İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek
veya tiizel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa
edenler, başkalan adına yaptıkları iları ve reklamlara ait vergileri mfüellefler adına ilgili
belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

.ı Ilan Rek|am Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir?
ı'.
*

*
*
*

Ilan Reklam Vergisi Beyan Dönemi her yıl 0l Ocak - 3l Ocak tarihleri arasındadır.
Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin
yapılmasından önce mükellef taıafından beyanname verilmesi gerekmektedir.
İlan ve reklam işinin bu işi mutat meslek (reklam şirketleri) otaıak ifa edenler tarafindan
yapılması halinde ise; ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 2O'inci günü akşamına
kadar beyanıame verilmesi gerekmektedir.
Ödeme Dönemleri ;
l 'nci taksit her yılın 1 'inci ayı sonuna kadar
2'nci taksit her yılın 7'nci ayı sonuna kadardır.

ı.

İhn Reklam

*

*
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*

Vergilerinde vergilendirme

dönemi

hakkında bilgi verebilir misiniz?
Örneğin: Temmuz aytnda reklam faaliyeti gerçekleştiren
bir mükellefin İlan Reklam Vergi mükellefiyeti hangi
dönemleri kapsar?

Sabit ilan ve reklamların (her çeşit |evha, yazı, resim, araç üzeri vb. reklamlar) siiresi yıl için
Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 6'şar ayhk 2 Dönemde alınır. 6 ayı geçen sürelerde
vergiler 1 ylhk olarak hesaplanır.
Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen reklamlann vergi|endirme dönemi
1 Temmuz - 31 Aralık tarihlerini kapsamaktadır. Ayrıca Temmuz ayı öncesi gerçekleştirilen
bütün reklam unsurlarının vergi dönemi 1 Ocak - 3 l Aralık tarihlerini kapsayacaktır.
Geçici reklam (bez afişler) uygulamalarında ise, reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi
miktarının yansı alınır, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

* Eskişehir Büyü§ehir Belediyesine İhn ve Reklam Vergisi
ödememi nasrl yapabilirim?

.|. Eskişehir Büyü§ehir Belediyesi veznelerinden,
* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Web sitesi üzerinden borç sorgulama ve ödeme
kısmından Kişiler için TC kimlik numarası ve e posta adresi ile kayıt olarak, Şirketler için
yazılı başvuru ile yetkili kişi tanımlanmasrndan sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sicil
nlımarası ve vergi numarasr ile giriş yapaıak kart ile,

*

Vakrflar Bankası Eskişehir Şube TR 23 000l 500l 5800 72927667 27 IBAN numarasına

*

Ptt'den

*

NOT: Banka ve Ptt'ye yapılan ödemelerin doğru kişilerden tahsilat yapılabilmesi için
açıklama kısmına kentli numarası, telefon nrımaraısı, T.C. kimlik numarası veya vergi

23

l089 numaralı posta çeki hesabına göndererek

numaft§ınl yavınlz.

* İş yerimin faaliyetini sonlandırdığımda şirket unvan, veya
adres değişikliği veya devir etmem halinde nasıl bir yol
izlemeliyim?

.!. İş yeri terk veya adres değişikliğinde ilgili adres için ilan ve reklam vergisinin devam
etmemesi adına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğüne iş yeri açma

i.

ruhsatı, maliye yoklama tutanağı ve dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
Şirket unvan değişikliği veya devir etmem halinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gelir

Şube Müdiirlüğü'ne

iş yeri

başvurulması gerekmektedir.

.}

açma ruhsatı, maliye yoklama tutanağı ve dilekçe ile

Sonrasnda ise diğer vergiler için işletmenin bulunduğu ilçe Belediyesine başvurmanız

gerekir.

* Mükellefler bütün ilan reklam uygulamalarrnda izin
alma mecburiyetinde midir?

*

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetki alanında reklamı olan Mükellefler reklam ilan ve

tanıtım yönetmeliğindeki standartlar haricindeki her türlü reklam uygulamasını
gerçekleştirmeden önce mutlaka Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam
Komisyonu'na dilekçe ile başvurarak izin almaları gerekmektedir. 0222 21| 55 00 -1481
dahili numaradan bilgi alabilirsiniz.

ı. Ilan Reklam Vergisi beyannamesi verilmez
cezaiyaptrrım ne olur?

'

ise

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7 (g)
ve 23 (e) maddelerine istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yoklama tutanağı düzenlenerek verginin bir katı

tutarında vergi ziyaı

cezsı

ve gecikme zammı uyguIanır

* Reklam unsurumun ölçüsü 0.5l m'vergi tarhiyatı yapılırken
1 m2 olarak hesaplandığının farl«rna vardrm. Nedenini
öğrenebilir miyim?

*

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 15(a) maddesi gereğince metrekare üzerinden
yapılan hesaplamalarda, yarrm metrekareye kadar olan kesirler yanm metrekareye, yarım
metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

ı. Reklam unsurunun yerinden kaldırılmasr durumunda
nasıl bİr prosedür izlenmesi gerekmektedir?

.!.

ı'.

*

Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde vergi tarhiyatının doğmaması için
beyan döneminde (Ocak ayı) dilekçe ve görseller ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gelir
Şube Müdiirlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir.
01 Ocak - 31 Arahk dönemi içerisinde vergi tarhiyaı yapılan reklam unsunınızu 30 Haziran
tarihine kadar kaldrrmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi
(01 Ocak 01 Temmuz) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 0l Temmuz
tarihinden sonra kaldınları reklam unsurları l yıl üzerinden (01 Ocak - 3l Aralık)
vergi lendirilmektedir.
l yıl i-izerinden tarhiyatı yapılarak ödenen İ|an ve Reklam Vergisinin 30 Haziran tarihi
öncesinde reklamın kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilerek (30 Haziran
tarihinden önce ise) yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde
bulunulabilir.

.ı Belediyenize ait açık hava reklam elemanlarını (Bilboard,

Clp, Megalight, Totem, Led Ekran) nasıl kiralaya bilirim,
görsellerin basla ve tasarrmr sizin tarafinızdan mı
yapılıyor?

t

Belediyemize ait açık hava reklam elemanlan haftahk ve aylık periyotlar şeklinde kiralanır
yer ve tarih müsaitliği hakkında bil,giyi 222 211 55 00-1481 dahili telefon numarasından

alabilirsiniz.

i'

Yapmak istediğiniz ıeklam tasarımı ve baskıları sizin tarafiruzdan hazırlanıp reklam
uygulamasının yapılacağı tarihten önce ilgili servisimize teslim etmeniz gerekmektedir.

*
*

El

ilanr (Broş ür) dağıtmak istiyorum. Nasıl bir yol

izlemeliyim?

Gelir Şube Müdürlüğiiıııiizden a|acağınız izin belgesi ve dağıtımr yapılacak broşürler ile

birlikte Zabıta Dairesi Başkanlığrnrn miüiirleme merkezinde mühürleme yapıldıktan sonra
iş yerleri ve posta kutularına dağıtım yapabilirsiniz.

i.

NOT: Cadde sokak bulvarlarda vs. çevreyi kirleten el ilanı dağıtımlarında izinli broşür olsa
bile cezai işlem uygulanır.

ı

*
*
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Eskişehir Büyü§ehir Belediyesinin yetki alanrnda ve

mülkiyetinde olan yerlerde stant açma, materyal, broşür
dağıtımı ve reklam görseli kapsamında faaliyetlerde
bulunmak istiyorum.
Hangi prosedürü izlememiz gerekiyor ?

Zabıia Dairesi Başkanlığına izin başvurusu yapılarak tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasına
müteakip tahsilat işlemleri için ise Gelir Şube Müdiirlüğüne müracaat etmeniz

gerekmektedir. Dağıtılacak broşiir vb. için işlemler aynca yapılacaktır.
Zabıta Dairesi Başkanlığı, 0 222 211 55 00 -1249 dahili telefon numarasındarı bilgi
alabilirsiniz.
Tüsilat işlemleri için Gelir Şube Müdürlüğunnn 0222 211 55 00- 1261 dahili telefon
numarasından bilgi alabiIirsiniz.

* Karayolları kenarrnda uygulanacak (Totem) reklam
elemanları hakkrnda bilgi verebilir misiniz ?

i.

Karayolları kenannda yapılacak totem reklam uygulamalan, yapılmadan önce mutlaka İlan
ve Reklam Komisyonundan izin alınması gerekmektedir.
.|. Alınacak izinden sonra Gelir Şube Müdürlüğiine İlan ve Reklam Vergi beyannamesi ile
bildirilecek ve yatırılacaktır. Beyanname verme dönemi, 1-3l Ocak tarihleri arasıdır. Yıl
içinde yapılan ilan-reklamlarda ise ilan-reklamın miikellefçe yapılması halinde
yapılmasından önce, bu işi mutat meslek olarak ifa edenlerce (reklam şirketleri) yapılması
durumunda yapıldığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadardır.
.i. İzin işlemleri için İlan ve Reklam Komisyonu 0222 21| 55 00-1481 dahili telefon
numarasından bilgi alabilirsiniz.
* Tahakkuk ve Tahsilat işlemleıi için Gelir Şube Müdürlüğünin 0222 21l 55 00 _1261 dahili
telefon numarasındarı bilgi alabilirsiniz.
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İzin

alınmadan yapılan uygulamalarda

yaptrrımlarla karşrlaşırrm?
*

ne

gibİ

İzin alınmadan yapılan uygulamalarda ilan ve reklam vergisi beyanı yok ise Vergi + Vergi
Ziya-ı Cezası uygulanır ve belirtilen sürede izin süreci tamamlanmazsa uygulama belediye
ekiplerince kaldırılarak masraflar %o20 fazlası ile tahsil edilir.

