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DAĞİTIM YERLERiNE

İlan ve Reklam Vergisi hususund a 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükelleflere
önemli sorumluluklar tevdi etmektedir. Nitekim, 2464 say/üı Belediye Gelirleri Kanunun l3.
maddesinde "ılan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gonderilen ilan ve reklamlar
dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir."
şeklinde hüküm bulunmaktadır. yine aynı kanununun l6. maddesinde "vergiye tabi ilan ve
reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin
yapılmasından önce mükellef tarafından verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk
ettirilir." şeklinde belirtilmiştir. vergiye tabi unsurlara ilişkin bilgilerin zamanında beyan
edilmesi ve verginin ödenmesi mfüellefçe yerine getirilmesi gereken kanunlarla belirlenmiş bir
zorunluluktur. Bu nedenle mükelleflere önemli görevler düşmektedir.

ilan ve Reklam vergisinin beyan edilmesi konusunda herhangi bir olumsuz durumla
karşılaşmamaları için Muğla il genelinde bünyenizde bulunan üyelerinizin bilgilendirilme
gereği hasıl olmuştur. Bu sorumluluklar çerçevesinde üyelerinizin, reklam unsurlarına ilişkin
bilgi ve belgelerini 20l9 yılı ocak ayı bitimine kadar Muğta Büyükşehir Belediyesi Gelirler
şube Müdürlüğüne biIdirmeleri, ya da Muğla Büyükşehir Belediyesi intemet sitesinde yer alan
e-beyan linkinden beyan oluşturmaları gerekmektedir. Bu hususta gerekli bilgilendirmenin
yapılmasını, beyanname verilmemesi, verginin ödenmemesi durumunda cezai müeyyidelerle
karŞı karşıya kalınmaması için odanıza,/birliğinize kayıtlı bulunan üyelerinizin Belediyemize
yönlendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

Mahmut NAYİR
Belediye Başkanı a.
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