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İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, abonelik yöntemi ile CD-Kitap formatlı PC Gümrük Külliyatı
Mevzuat Programı satışı yaptığınız, satış sonrası abonelerinize CD ortamında/internet üzerinden
güncelleme hizmeti verdiğiniz belirtilerek söz konusu kitap formatlı PC Gümrük Külliyatı CD'si
satışınızda uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye
dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki Karar ile mal teslimleri ve hizmet
ifalarına uygulanacak KDV oranları, (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı
listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi
işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu karar eki (II) sayılı listenin B bölümünün 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
değişik 14 üncü sırasında, 02/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere elektronik kitap (e-kitap) ve
benzeri yayınların elektronik ortamda satışında (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri
hariç) uygulanacak KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Buna göre; internet üzerinden veya CD ile satışı yapılan "PC Gümrük Külliyatı"nı içeren program,
elektronik kitap olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu bilgisayar programının satışı ile belirli
aralıklarla internet üzerinden veya CD ile programa ilişkin olarak yapılan güncelleme hizmeti genel
oranda (%18) KDV'ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
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