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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 

1-Eğitime Katkı Payı Uygulaması Değiştirildi 
 
4306 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin A. bendine göre tahsil edilen Eğitime Katkı Payı 

ile ilgili hükümler, 5035 sayılı Kanun ile 01/01/2004 tarihinden itibaren değiştirilmiş olup, eğitime 
katkı payı sadece yayın kuruluşlarının reklem gelirlerinden alınan RTÜK payı kadar, ayrıca 
hesaplanacak tutarda alınacaktır. 

 
Buna göre, söz konusu değişiklikten önceki hükümlere göre eğitime katkı payına tabi olan 

aşağıda yazılı işlem ve kağıtlar için eğitime katkı payı uygulaması 01/01/2004 tarihi itibarıyla 
sona ermiştir. 

 
a-Vergi daireleri, belediyeler ve gümrük idarelerine verilen beyannameler, 
b-SSK’ya verilen prim bildirgeleri, 
c-Motorlu araçların kayıt, tescil ve devir işlemleri, 
d-Müşterek bahis vb. şans oyunları, 
e-Silah taşıma ve bulundurma vesikaları, 
f-Kara avcılığı ruhsat tezkereleri, 
g-Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığı, 
h-İMKB işlemleri, 
ı-Cep telefonu aboneliği tesisi, 
i-Tapu işlemleri 

 
2-4481 Sayılı Kanuna Göre Ödenen Özel İşlem Vergisi ve Özel İletişim Vergisi Sona Erdi  
 
4481 sayılı Kanunun 9. maddesine istinaden eğitime katkı payına tabi işlemlerin yanı sıra 

vadeli banka mevduat hesaplarından tahsil edilmekte olan Özel İşlem Vergisi’nin uygulama süresi, 
09/01/2003 tarihinde yayımlanan 4783 sayılı Kanun ile 31/12/2003 olarak belirlenmiş idi. Söz konusu 
tarih ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 4481 sayılı Kanuna göre tahsil edilmekte olan 
Özel İşlem Vergisi uygulaması 31/12/2003 tarihi itibarıyla sona ermiştir. 

 
4481 sayılı Kanunun 8. maddesine istinaden cep telefonu hizmetlerinden tahsil edilmekte olan 

Özel İletişim Vergisi’nin uygulama süresi de, aynı şekilde 31/12/2003 tarihi itibarıyla sona 
ermiştir.  

 
 3-Yeni Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi Başladı  
 
 5035 sayılı Kanun ile 01/01/2004 tarihinden itibaren, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda 
yapılan değişikliğe göre Özel İletişim Vergisi (ÖİV) ve Şans Oyunları Vergisi uygulanmaya 
başlanmıştır. Söz konusu vergilerin uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır. 
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a)Özel İletişim Vergisi 
 
i-Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde 

20.000.000 TL tutarında ÖİV tahsil edilecektir. Daha sonra ise, cep telefonu ile ilgili tesis, devir, nakil, 
ve haberleşme hizmetleri (Ön ödemeli kart satışları dahil) % 25 oranında ÖİV’ye tabi olacaktır.  

 
Her ay tahakkuk edecek ÖİV cep telefon abonelerine düzenlenecek faturalarda ayrıca 

gösterilecektir. Bu vergi gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmeyecektir. 
ÖİV hesaplanırken KDV matrahına dahil edilmeyecek ve hiçbir vergiden de mahsup edilemeyecektir. 

 
ii-Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesi hizmetleri 

de % 15 oranında Özel İletişim Vergisi’ne tabi olacaktır. 
 
b)Şans Oyunları Vergisi 
 
Spor Toto Teşkilatı ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenenler ve diğer her türlü 

müşterek bahis ve şans oyunları 01/01/2004 tarihinden itibaren şans oyunları vergisine tabi olacaktır 
 
4-Ödenmeyen Amme Alacakları İçin Gecikme Zammı Uygulaması Değiştirildi 
 
02/01/2004 tarihinden geçerli olarak 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde yapılan değişikliğe 

göre, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren 
her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunacak, ay kesirlerine isabet eden 
gecikme zammı ise günlük olarak hesaplanacaktır. 

 
Bu hesaplamalarda 1 ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır. Ödeme tarihi süreye dahil edilecek, 

vade tarihi ise süreye dahil edilmeyecektir. 
 
Gecikme zammı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarının ödenmemesi 

halinde de % 4 oranında uygulanacaktır. Bunun yanında  mahkemeler tarafından verilen ve 
cezamahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanacaktır. Bunların 
dışındaki amme alacaklarına ise gecikme zammı uygulanmayacaktır. 
 
 
   
 Saygılarımızla,      
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