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Sayın Vergide Gündem Okuyucuları,
Kasım ayı sayımızı “Uluslararası Görevlendirmeler” özel sayısı olarak hazırladık.
Globalleşme süreci şirketlerin insan kaynakları işe alım ve çalışan görevlendirme sistemlerini de değiştirmiş,
insan kaynağının ülkeler arasında dolaşımı daha yaygınlaşmış ve uluslararası görevlendirmeler daha sıklıkla
uygulanır olmuştur.
Uluslararası görevlendirmelerde Türk vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında yer alan hükümler geçerli olduğu
kadar, ilgili ülkelerin de vergi ve sosyal güvenlik mevzuatlarının değerlendirmesi gerekmektedir. Birden fazla
ülkenin farklı mevzuatlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya buna göre yön verilmesi gerçekten ayrı bir
uzmanlık alanı. Türk vergi mevzuatında uluslararası görevlendirmelere uygulanacak normlarının açık ve
spesifik olarak belirlenmemiş olması nedeniyle, bu konuda farklı yorumlara ve değerlendirmelere sıklıkla
rastlanabilmektedir.
Bu sayımızda uluslararası görevlendirmeler ile ilgili önem arz eden hususlara yer verilmesi ve Yeni Gelir
Vergisi Kanunu Tasarısı’yla getirilmesi öngörülen bazı değişikliklerin değerlendirmesi amaçlanmıştır.
‘’Hizmet akdi ve ücret gelirlerinin vergilendirilmesi’’ başlıklı yazımızda Türkiye’de çalışmak üzere
görevlendirilen yabancı çalışanlara Türkiye’deki işverenler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapılan
ücret ödemelerinin vergilendirilmesine ilişkin farklı yorumlara yer verilmiştir.
“Yurt dışına yapılan personel atamalarının vergisel boyutu” isimli makalede Gülnihal Çağıl, Türkiye’de mukim
bir şirketin yurt dışı görevlendirmeleri sırasında çalışana yapılan ödemelerin vergilendirilmesi konusunda
dikkat edilmesi gereken hususlara değinmiştir.
Uluslararası görevlendirmelerde önem verilen hususların başında gelen Türkiye’deki sosyal sigorta
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak Gizem Keser “Türkiye’de
hizmet akdine bağlı olarak çalışan yabancı uyruklu kişilerin sigortalılık işlemleri’” ve “Geldiği ülkede sigortalı
olduğunu belgeleyen yabancı çalışanların Türkiye’deki sigortalık durumu’’ başlıklı makalelerinde yer vermiştir.
Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda sunulan ve kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açan futbolcuların elde
ettikleri ücretlerin vergilendirilme ve diğer ülke uygulamaları ile karşılaştırılmasına “Yeni Gelir Vergisi Kanun
Tasarısı’nın futbolcular ve futbol ekonomisine etkisi’’ başlıklı makalemizde yer verilmiştir.
Son olarak Kaan Altun Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda yer verilen gelir vergisi beyannamesi verme
süresine ilişkin değişikliklere ilişkin değerlendirmelerimize yer vermiştir.

Saygılarımızla,
Erdal Çalıkoğlu					
Şirket Ortağı					
Vergi Bölümü Lideri				
							

V. Didem Erdem
Kıdemli Müdür
Uluslararası Görevlendirmeler
Vergi ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Bölümü

Vergide Gündem
V. Didem Erdem

Hizmet akdi ve ücret gelirlerinin
vergilendirilmesi
1. Giriş
Yurt dışı personel atamaları özellikle çokuluslu şirketlerin kullandığı temel insan
kaynakları politikalarından biridir. Geçici görevlendirmeler kapsamında çalışanlara
yapılan doğrudan ve dolaylı ücret ödemelerinin vergilendirilmesi bu makalenin
konusunu oluşturmaktadır.

2. Hizmet akdi ve unsurları
Hizmet akdi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8’inci maddesinde bir tarafın bağımlı olarak
iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak
tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 2’nci maddesinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan
ve iş görmeyi üstlenen gerçek kişi tarafın işçi; ücret ödeme edimi ile yükümlü olan
gerçek veya tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların ise işveren olarak
tanımlanması söz konusudur.
İş Kanunu’nda yer alan hizmet akdi tanımının incelenmesi halinde bu akdin 3 temel
unsuruna yer verildiği görülecektir.
a- İş görme
İş sözleşmesi her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme niteliğindedir. İşçinin iş
sözleşmesinde kaynaklanan temel borcu iş görme edimi olup, işçinin çalışma kurallarına
uyarak gerekli özeni gösterdiği ve taahhüt ettiği işi yerine getirmesi gerekmektedir.
b- Ücret
İş görme ediminin karşılığında işçinin ücret alması öngörülmüştür. Ücret ödenmesi
işverenin iş sözleşmesi kapsamındaki temel borcudur. İş Kanunu’nun 32’nci maddesi
kapsamında ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından
sağlanan para ile ölçülebilen tutarlar olarak tanımlanmaktadır.
c- Bağımlılık unsuru
İş Kanunu’nun 8’inci maddesi, işçinin iş görme borcunu bağımlılık kapsamında yerine
getirmesini öngörmektedir. Bu unsur gereğince işçi işverenin talimatları uyarınca,
işverenin denetimine tabi olup sunduğu hizmeti bu bağlılık çerçevesinde yerine
getirmektedir. Serbest meslek faaliyeti ile ücret arasındaki temel fark bağımlılık
unsurundan kaynaklanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde her
türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak
belirlenmiş ve serbest meslek faaliyeti de “sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya
mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi
olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” şeklinde
tanımlanmıştır.
Hizmet akdinin varlığı halinde işveren tarafından yapılan ödemeler ücret niteliğinde
olacaktır.
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3. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücretin
tanımı ve vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesi uyarınca ücret,
işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet
karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerdir. Bu madde uyarınca bir işverene tabi
ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışan kişilerin hizmetleri
karşılığında elde ettikleri gelirin ücret olarak nitelendirileceği
belirtilerek, yapılan ödemelerin ücret kapsamında
değerlendirilmesi için işverene tabilik ve belirli bir işyerine
bağlılık unsurlarına yer verilmektedir.
221 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ’inde iş yerine
bağlılık, çalışanın kendisine ait olmayan bir kuruluşun işyerinde
çalışması, işverenin hizmetli üzerinde hiyerarşik bir kontrol ve
yaptırım uygulama hakkının bulunması olarak tanımlanmıştır.
Aynı Tebliğ’de bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı
olarak çalışılması halinde elde edilecek gelirin ücret olarak
nitelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Ücretlerin vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanunu esas
olarak stopaj usulünü benimsemiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun
94’üncü maddesi uyarınca işverenler, hizmet erbabına ödenen
ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemeleri
(istisnadan faydalananlar hariç), nakden veya hesaben yaptıkları
sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat
yapmaya mecbur tutulmuştur.
Bu madde uyarınca Türkiye’deki işveren tarafından çalışanlara
yapılan ücret ödemesi için bordro hazırlanması, kesilen gelir
vergisi tutarının aylık olarak verilen muhtasar beyanname
ile Vergi İdaresine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.
Beyanname detayında kişi listesine yer verilmemekte olup
Vergi Dairesine kişi bazında ücret-gelir vergisi kesintisi tutarı
sunulmamaktadır.
Çalışanların tek bir işverenden ücret geliri elde etmeleri halinde,
tevkifat suretiyle vergilendirilememiş olan ücret gelirlerinin
yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi mümkün
bulunmamaktadır. Stopaj yolu ile vergileme nihai vergileme
olup, çalışanların ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi
vermeleri gerekmemektedir.
Çalışanın ücretinin bir kısmını Türkiye’deki firma ile
ilişkilendirmeksizin doğrudan yurt dışından elde etmesi halinde
ise yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir.
Tevkifata tabi olmayan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde
usul, kişilerin gelir vergisi beyannamesi ile gelirlerini beyan
etmeleri, varsa indirim kalemlerinin dikkate alındıktan sonra
belirlenecek olan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan
gelir vergisinin ödenmesidir.

4. Yurt dışından yapılan ücret ödemelerinin
vergilendirilmesi
Yurt dışı personel atamaları özellikle çokuluslu şirketlerin
çalışanlarına uluslararası çalışma deneyimi kazanmaları, farklı
çalışma disiplinlerini tanımaları amacıyla kullandıkları insan
kaynakları uygulamalarından biridir.
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Türkiye’de çalışmak üzere yurt dışından atanan kişilerin de
tüm dünyada elde etmiş oldukları gelirlerin veya Türkiye’deki
faaliyetlerine ilişkin gelirlerinin Türkiye’de gelir vergisine
tabi olması söz konusu olabilmektedir. Türkiye’de gelir
vergisine tabi olacak gelirlerin tespitinde eğer varsa çalışanın
görevlendirildiği ana ülke ile Türkiye arasında imzalanmış olan
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerinin de dikkate
alınması gerekmektedir.
Yurt dışından atanan personelin ücretinin tamamını Türkiye’de
mukim firmadan alması durumunda Gelir Vergisi Kanunu’nun
94’üncü maddesi kapsamında tevkifat yapılması ve hesaplanan
gelir vergisi tutarının muhtasar beyanname ile Vergi Dairesine
beyan edilerek ödenmesi gerekecektir.
Öte yandan çokuluslu şirketlerde ana işveren tarafından
görevlendirilen çalışanların ana işveren tarafından ücretlerinin
bir kısmının ödenmesi ve Türkiye’deki firmaya oluşan
ücret maliyetinin birebir olarak yansıtılması söz konusu
olabilmektedir. Kurulan bu yapının sebebi yurt dışında mukim
firmanın Türkiye’deki firma ile hizmet verme ilişkisinde olması
değil, çalışanın ana ülkedeki bazı haklarının devam etmesini
sağlamaktır. Çalışanın görev süresi boyunca Türkiye’deki
işverenin hiyerarşik bir kontrol ve yaptırımı altında çalışması,
Türkiye’deki organizasyonun işyerinde çalışması ve Türkiye’deki
şirketin hiyerarşik organizasyonunda yer alması halinde
Türkiye’deki firma tarafından doğrudan veya dolaylı olarak
yapılan tüm ödemeler ücret olarak değerlendirilmelidir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 08.03.2011
tarihli muktezada, Almanya merkezli bir şirketin Türkiye’de
çalışmak üzere görevlendirilen bir yabancı çalışanına ilişkin
ücret ödemesine aracılık ettiği açıklanmış olup, Almanya’daki
şirket merkezi tarafından ödenen ve Türkiye’de mukim
şirkete fatura edilen ücret ödemesine ilişkin açıklamalarda
bulunulmuştur. Bu muktezada aşağıda yer verilen açıklamalar
dayanak gösterilerek yansıtılan tutarların ücret olarak
nitelendirilemeyeceği belirtilmiştir:
‘’ ……… Konu ile ilgili olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’na istinaden çıkarılan 1 seri no.lu Genel Tebliğin
“22.2.3.Serbest Meslek Kazançları” başlıklı bölümünde,
“Serbest meslek faaliyeti, esas itibarıyla gerçek kişilerce
icra edilen ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde
tanımlanan faaliyet türüdür. Dar mükellef kurumların bu tür
kazanç elde etmeleri ise istihdam ettikleri personelleri aracılığı
ile olmaktadır.
Serbest meslek kazançlarının Türkiye’de elde edilmiş sayılması
için serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de icra edilmesi veya
Türkiye’de değerlendirilmesi gerekir.
Türkiye’de değerlendirme, ödemenin Türkiye’de yapılması veya
ödeme yabancı memlekette yapılmışsa Türkiye’de ödeyenin veya
nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi
veya kârından ayrılmasıdır.
Öte yandan, mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
12’nci maddesinde, dar mükellefiyette kurum kazancını
oluşturan kazanç ve iratlar arasında sayılan “Türkiye’de elde
edilen ücretler”e 5520 sayılı Kanun’da yer verilmemiştir. Yabancı
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kurumların Türkiye’de ücret geliri elde etmesi, istihdam ettiği bir
personeli Türkiye’de yapılacak bir iş için tahsis etmesi, bu şahsın
yabancı kuruma bağlı olarak Türkiye’de hizmet vermesi veya
ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı memlekette
yapılmışsa Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme
yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılması
suretiyle olmaktadır. Bu şekliyle dar mükellef kurumların elde
ettiği ücret ile serbest meslek kazancı arasında genelde bir fark
bulunmamaktadır. Dar mükellef kurumun, Türkiye’de hizmet
ettiği kurum ya da kişiye bağımlı olmasının mümkün olamayacağı
dikkate alınarak kurumun yalın anlamıyla ücret elde etmesi
olanaksızdır. Dolayısıyla 5422 sayılı Kanun’un uygulanmasında
ücret kazancı grubunda değerlendirilen kazançlar, 5520 sayılı
Kanun’un uygulanmasında serbest meslek kazancı olarak
değerlendirilecektir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, Almanya’da bulunan şirket
personeli tarafından Türkiye’de icra edilen yöneticilik faaliyetine
istinaden Türkiye’de tam mükellef olan şirkete fatura edilen
hizmetin Almanya’da bulunan şirket açısından dar mükellef
serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.”
Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, çalışan ile
Türkiye’de mukim firma arasında kurulmuş olan işçi-işveren
ilişkisi tamamen göz ardı edilmektedir. Çalışanın görev
süresi boyunca Türkiye’deki işverenin hiyerarşik bir kontrol
ve yaptırımı altında çalışması, Türkiye’deki organizasyonun
işyerinde çalışması ve Türkiye’deki şirketin hiyerarşik
organizasyonunda yer alması halinde Türkiye’deki firma
tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapılan tüm ödemeler
ücret olarak değerlendirilmelidir. Türkiye’nin imzalamış olduğu
ikili sosyal güvenlik anlaşması hükümleri dikkate alındığında
geçici görevlendirme kapsamında Türkiye’de görevlendirilen
çalışanların ana ülkelerindeki sosyal güvenlik sisteminde
belirli bir süre ile kalabilecekleri kabul edilmiştir. Yurt dışındaki
firmanın ücret ödemesine aracılık yaptığı ancak herhangi bir
hizmet vermediği noktada yurt dışından yapılan yansıtmaların
serbest meslek ödemesi olarak değerlendirilmesi uluslararası
geçici görevlendirmelerin prensipleri ile çelişki yaratmaktadır.

5. Sonuç
Yurt dışı personel görevlendirmeleri kapsamında Türkiye’de
çalışmak üzere görevlendirilen kişilerin ücret ödemelerini
Türkiye’de mukim firmadan almaları halinde gelir vergisi
tevkifatı yapılacağı tabiidir.
Grup şirketlerinin politikaları gereğince ücretinin bir kısmını
yurt dışından almaya devam eden, ancak tamamen Türkiye’de
mukim firmaya bağlı olarak hizmet veren ve Türkiye’deki
firmanın hiyerarşisinde yer alan kişilere doğrudan veya dolaylı
olarak yapılan ödemelerin İş Kanunu ve Gelir Vergisi Mevzuatı
çerçevesinde ücret olarak nitelendirilerek vergilendirilmesi
gerekmektedir.
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Vergide Gündem
Gülnihal Çağıl

Yurt dışına yapılan personel atamalarının
vergisel boyutu
I. Giriş
Yurt dışı personel atamaları özellikle çokuluslu şirketlerin rekabet gücünü arttırmak,
farklı ülkelerdeki farklı çalışma disiplinlerini ve uygulamalarını kullanmak için sıklıkla
başvurulan bir çalışma biçimidir.
Şirketlerin global boyutta düşünme yetisi gelişmiş çalışanlara sahip olarak piyasada
etkin bir konumda bulunma hedefleri, yurt dışı personel görevlendirme politikaları
geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.
Bu konunun artan önemi nedeni ile Türkiye’de mukim bir şirketin yurt dışı
görevlendirmelerinin vergisel boyutunu ele alarak, temelde pürüzsüz görünen ancak
dikkat edilmesi gereken hususlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

II. Yurt dışı personel ataması süreci ve Türkiye’deki gelir vergisi
pozisyonu
Yurt dışına ana firma tarafından yapılacak personel atama süreci, şirketlerin üst yönetim
kadrosu ve insan kaynakları bölümünün ortaklaşa çalışması, ana ülkede hali hazırda
bir pozisyonda çalışmakta olan ve yurt dışına atanacak personelin ve şirketin paralel
menfaatleri doğrultusunda oldukça titizlik gerektiren bir süreci de beraberinde getiriyor.
Yurt dışı görevlendirme öncesi süreçte yapılması gerekenler en genel anlamda aşağıdaki
şekilde listelenebilir:
• Yurt dışındaki firmaya atanacak gerekli nitelikleri taşıyan personelin seçimi,
• Personeli doğru yerde, doğru zamanda ve doğru pozisyonda görevlendirme,
• Ev sahibi firma, ana firma ve personel arasında kurulacak hukuki ve mali yapı,
• Personele sunulacak ücret ve menfaat paketinin tasarlanması,
• Tüm bunlar sonucu şirket için oluşacak maliyetin minimum düzeyde tutulabilmesi.
Doğru personelin seçilmesi ve görevlendirilmesi, şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak
yürüttükleri bir karar sürecidir. Bu sürecin vergisel boyutuna değindiğimizde ise
yurt dışına atanacak olan personel için kurulacak yapıya personelin ve dolayısıyla da
şirketin maruz kalabileceği potansiyel riskleri / dezavantajları önlemek adına oldukça
önem verilmelidir. Görevlendirme sürecinde kurulan yapının gelir vergisi, sosyal
güvenlik mevzuatı yönlerinden değerlendirilmemesi veya eksik değerlendirilmesi,
şirketlerin hesaplamadıkları veya öngörmedikleri bir maliyetle karşı karşıya kalmasıyla
sonuçlanabilmektedir.
Geçici süre ile yurt dışındaki grup firmasında görevlendirilecek personele yurt dışı görev
süresi boyunca ödenecek ücretin Türkiye'den veya yurt dışı grup firmasından ödenmesi,
iki şirket arasında personel ücret maliyetinin bölüşümü veya bir şirketten diğerine
transfer edilmesi sonucu oluşacak kişinin ve şirketin vergi yükünün doğru saptanması,
kişinin mukimliğinin, her iki ülke mevzuatının ve ikili vergi anlaşması hükümlerinin
dikkate alınması ile mümkün olacaktır.
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Personelin bir ülkedeki mukimliğini belirleyecek kriterler,
öncelikle yerel mevzuat hükümleri ve iki ülke arasında
imzalanmış olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
dikkate alınarak tespit edilmesi gereken bir konudur.
Son zamanlarda yurt dışı grup firmalarında çalışmak üzere
Türkiye’den atanan personelin ücretinin yurt dışı görevi
suresince doğrudan Türkiye’de mukim ana firma tarafından
ödenmesi ve bu ücret ödemesinin Türkiye’de vergilendirilmesi
konusunun şirketler açısından tereddütlere neden olduğunu
görmekteyiz.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde; “Gerçek kişilerin
gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”
seklinde bir tanım yapılarak aynı Kanunun 3’üncü maddesinde
ise kimlerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve
iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği aşağıdaki şekliyle
hükme bağlanmıştır.
Buna göre aşağıda yer verilen kişiler Türkiye’de tam mükellef
sayılmaktadır:
• Türkiye'de yerleşmiş olanlar,
• Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de
bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire,
müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı
memleketlerde oturan Türk vatandaşları.
Öte yandan, aynı Kanun’un 4’üncü maddesinde de; ikametgâhı
Türkiye'de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de
devamlı olarak altı aydan fazla oturanların Türkiye'de yerleşmiş
sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanun’un 61’inci maddesinde tanımlandığı üzere ücret,
işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet
karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerdir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1’inci bendinde, hizmet erbabına
ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret
sayılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme
bağlanmıştır.
Buraya kadar, Türkiye’de mukim bir işverenin çalışanına yaptığı
ücret ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması
gerekliliği anlaşılmaktadır.
Öte yandan yurt dışında çalışmak üzere görevlendirilen
kişilerin mukimliğinin tespitinde Türkiye ile imzalanmış olunan
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümleri dikkate
alınmalıdır.
Mukimliğin tespiti için örneğin Türkiye’deki işveren tarafından
Fransa’da belirli bir süre çalışması için atanan personelin
durumunu ele alacak olursak, Fransa ve Türkiye arasında
imzalanmış olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının
mukimliği belirleyici 4. maddesi ve bağımlı faaliyetleri konu alan
15. maddesini incelememiz gerekmektedir.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 4. maddesinde bir
kişinin hangi ülkede mukim olduğunun tespiti aşağıdaki kurallara
göre belirlenecektir:
a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu
Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa,
bu kişi, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu
Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati menfaatlerin
merkezi);
b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet
saptanamazsa veya kişinin her iki Devlette de daimi olarak
kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği
evin bulunduğu Akit Devletin mukimi kabul edilecektir;
c) Eğer kişinin her iki Akit Devlette de kalmayı adet edindiği
bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev söz konusu
değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul
edilecektir;
d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her
iki Devletin de vatandaşı değilse, Akit Devletlerin yetkili
makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir.
Yukarıdaki kurallar çerçevesinde Türkiye’den Fransa’ya uzun
süre çalışması için atanan ve hayati menfaatlerinin merkezi
Fransa olarak belirlenen, dolayısıyla Türkiye’de dar mükellef
olarak değerlendirilmesi gereken kişinin, yurt dışı görevi
süresince Türkiye’deki işvereninden doğrudan elde ettiği ücret
gelirinin vergilendirme hakkının hangi ülkede olduğunu tespit
etmek için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 15’inci
maddesinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Türkiye ile Fransa arasında imzalanmış olan vergi anlaşmasının
15’inci maddesi uyarınca, Fransa mukimi bir kişinin bir hizmet
akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri
menfaatler, bu hizmet Türkiye’de ifa edilmedikçe, yalnız
Fransa’da vergilendirilebilecektir. Aynı maddede hizmetin
Türkiye’de ifa edilmesi halinde, buradan elde edilen gelirin
Türkiye’de de vergilendirilebileceği ve Fransa mukimi bir kişinin
Türkiye’de ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer;
a) Gelir elde eden kişi, Türkiye’de bir takvim yılı içinde bir veya
bir kaç seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve
b) Ödeme, Türkiye mukimi olmayan bir işveren tarafından veya
böyle bir işveren adına yapılırsa ve
c) Ödeme, işverenin Türkiye’de sahip olduğu bir işyerinden veya
sabit yerden yapılmazsa,
yalnızca Fransa’da vergilendirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 4 ve
15. maddelerini dikkate alarak kişinin özel durumunu bu
kapsamda değerlendirdiğimizde, örneğimizde yer alan kişinin
Fransa’da mukim oluşu ve görevi süresince yalnızca Fransa’da
ifa ettiği hizmet karşılığında elde etmiş olduğu ücret gelirinin
vergilendirme hakkının yalnızca Fransa’da olduğu açıktır.
Bu kapsamda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri
dikkate alınmayarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin
uygulanması, ücret ödemesinin doğrudan Türkiye’deki şirket
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tarafından yapılması nedeniyle gelir vergisi hesaplaması
sonucunu ortaya çıkarmakta ve şirketler / çalışanlar için çifte
vergilendirme yükünü de beraberinde getirmektedir.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının hükümlerinin
uygulanarak yurt dışında tam mükellef olan bir kişinin
anlaşmaya uygun olarak düzenlenen mukimlik belgesi temin
etmesi halinde kişiye gelir vergisi kesintisi yapılmaksızın
Türkiye’den ödeme yapılmasına ilişkin olarak şirketlerin mukteza
talebinde bulunmaları mümkün bulunmaktadır.
Mukteza talebinin hazırlanması sırasında, genel açıklamalardan
kaçınılarak, atanan personelin spesifik durumuna ve yurt
dışında tam mükellef olması durumuna yer verilmesi, yurt dışı
ilgili vergi otoritesinden mukimlik belgesinin temin edilerek
mukteza talebine eklenmesi yerinde olacaktır. Bu şekilde
kişinin mukimliğinin ve elde etmiş olduğu ücretin gelir vergisi
açısından değerlendirilmesi konusunda daha doğru sonuçlar
alınabileceğini düşünmekteyiz.
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Aksi taktirde, muktezada kişinin Türkiye’de tam mükellef olarak
değerlendirilebileceği ve bu kapsamda örneğimiz için konuşacak
olursak, çalışandan yalnızca Fransa’da gelir vergisi kesintisi
yapılacakken, Türkiye’deki şirketin de, çalışanın görev süresi
boyunca ödenen ücret üzerinden gelir vergisi tevkifatı yaparak
aylık olarak muhtasar beyanname ile bildirimde bulunması
yükümlülüğü devam ettirilecektir.

III. Sonuç
Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında; şirketlerin yurt dışına
yapacakları personel ataması esnasında kurulacak yapı üzerinde
detaylı çalışmaların yapılması, olası çifte vergilendirme riskini
önlemek adına özelge başvurularında personel ile ilgili doğru
değerlendirmeye yön verecek detayların özelge talebinde yer
alması, yazılan özelge taleplerinin gelir vergisi konusunda
uzman kişilerce incelenmesinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın daha
detaylı yorum yapmasına olanak tanıyabileceği kanaatindeyiz.
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Vergide Gündem
Gizem Keser

Türkiye’de hizmet akdine bağlı olarak çalışan
yabancı uyruklu kişilerin sigortalılık işlemleri
I. Giriş
Ülkemizde son dönemde artış gösteren yabancı uyruklu işçi çalıştırma, sigortalılık
işlemleri bakımından işverenler açısından önem arz eden bir konu olmuştur.
Ülkemizde çalışma izni almak suretiyle çalışan yabancı uyruklu kişilerin sigortalılığı,
ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesine taraf olan ülkelerin vatandaşı olan ve olmayan
yabancı çalışanlar açısından farklılıklar göstermektedir. Bu anlamda işverenlerin SGK
karşısındaki yükümlülükleri de farklı olacaktır.
Bu makalemizde yabancı uyruklu kişilerin sigortalılığı ve işverenlerin yükümlülükleri
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 21.8.2013 tarihli
yönetmelikle değiştirilen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 2013/11 sayılı Sigortalı
Tescil Genelgesi kapsamında detaylı şekilde açıklanacaktır.

II. Mevzuattaki düzenlemeler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak sigortalı sayılmışlardır. Aynı
Kanun’un 6’ncı maddesinin (e) bendinde ise yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir
kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve
yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal
güvenlik mevzuatına tabi olanların sigortalı sayılmayacakları hüküm altına alınmıştır.
Ülkemizin diğer ülkelerle imzaladığı ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerinde
de iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak diğer ülkede geçici görevli ya da geçici
görevli olmaksızın çalışmaları halinde hangi ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi
olacaklarına ilişkin hükümler bulunmaktadır.
A. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o
kuruluş adına ülkemize çalışmaya gönderilenler
Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural, çalışılan ülkenin sosyal güvenlik
mevzuatına tabi olmaktır.
Ülkemiz ile taraf ülkeler arasında imzalanan ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik
sözleşmelerinde yer alan hükümler uyarınca, yabancı ülke mevzuatına tabi kişilerin akit
ülkede kurulu kuruluş tarafından belirli bir işin icrası amacıyla geçici olarak ülkemize
gönderilmesi halinde, sigortalının kendi ülkesinde çalışıyormuş gibi iş merkezinin
bulunduğu ülkenin mevzuatına tabi tutulması kuralı getirilerek mükerrer sigortalılık
önlenmiştir.
Geldiği ülkenin sosyal güvenlik kurumu tarafından, kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine
göre sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin sözleşmelerle belirlenmiş formülerleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz eden kişiler, ilgili ülke ile aramızda imzalanmış olan
sosyal güvenlik sözleşmesinde öngörülen süre ve bu süreye ilave edilecek süre kadar
sigortalı sayılmayacaklardır.
Ancak ilk görevlendirme süreleri dolduktan sonra işin uzaması durumunda geçici
görevin uzatılması talebinin sigortalı veya işverence sözleşmeli ülkenin sigorta
kurumuna iletilmesi ve bu kurumun uzatma talebinde bulunması söz konusu
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olabilecektir. Bu talep ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında değerlendirilerek
geçici görev uzatma talebi yerinde bulunan çalışanlar için
ilgili sözleşmelerde öngörülen uzatma süresince de ülkemiz
mevzuatından muaf tutulmaları mümkün olabilecektir.
Ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında imzalanan sosyal güvenlik
sözleşmelerinde geldikleri ülkede sosyal sigortaya tabi
olduklarını belgeleyenlerin Ülkemizde ne kadar süre ile sigortalı
olmayacakları ekteki tabloda belirtilen süreler dikkate alınarak
belirlenecektir. (Ek:1)
Geldikleri ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak kendi
çalışmalarından dolayı aylık alanlar dâhil, geçici görevli olarak
ülkemizde çalışanlar sigortasız sayıldıkları sürelerin bittiği
tarihten itibaren 4/a kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
Aşağıda yer verilen örneklerde sigortalılık durumları
incelenmiştir:
Örnek 1
Fransa’da sigortalı olarak çalışırken 10.3.2008-10.3.2011
tarihleri arasında Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen
Fransız uyruklu kişinin, 10.3.2011 tarihinden itibaren 3 yıl
daha uzatma talebinde bulunduğunu ve talebinin uygun
görüldüğünü varsayalım. Türkiye ile Fransa arasında imzalanmış
sosyal güvenlik sözleşmesine göre uzatma süresi de dâhil altı
yıl süreyle geçici görevli olarak çalışma hakkı bulunmaktadır.
Dolayısıyla Fransız uyruklu bu kişi 10.4.2014 tarihine kadar
Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunun onayına
istinaden Türkiye’de sigortalı sayılmayabilecektir.
Örnek 2
Avusturya’da sigortalı olarak çalışırken, 4.1.2010-4.1.2012
tarihleri arasında Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen
Avusturya uyruklu kişinin 4.1.2012 tarihinden itibaren 5 yıl
daha uzatma talebinde bulunduğunun ve talebinin uygun
görüldüğünü varsayalım. Türkiye ile Avusturya arasında
imzalanmış sosyal güvenlik sözleşmesine göre uzatma süresinde
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla Avusturya
uyruklu bu kişi uzatılan sürede de Kanun kapsamında Türkiye’de
sigortalı sayılmayabilecektir.
Örnek 3
İsveç’te sigortalı olarak çalışırken 2.1.2012-2.1.2013 tarihleri
arasında Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen İsveç
uyruklu kişinin 2.1.2013 tarihinden itibaren 1 yıllık uzatma
talebinde bulunduğunu ve talebinin uygun bulunduğunu
varsayalım. Türkiye ile İsveç arasında imzalanmış sosyal
güvenlik sözleşmesine göre İsveç uyruklu bir kişinin geldiği
ülkenin mevzuatına tabi kalma süresi 12 +12 = 24 ay ile
sınırlandırılırmıştır. Dolayısıyla İsveç uyruklu bu kişi 2.1.2014
tarihine kadar uzatılan sürede de Kanun kapsamında Türkiye’de
sigortalı sayılmayabilecektir.
B. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede kurulu
bir kuruluş tarafından o kuruluş adına geçici olarak ülkemize
çalışmaya gönderilenler
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi gereğince, 2.3.2011 tarihinden
itibaren yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş
tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için
en fazla üç ay süreyle gönderilen ve yabancı ülkede sosyal
sigortaya tabi çalıştığını ya da kendi çalışmalarından dolayı
aylık aldığını belgeleyen kişiler sigortalı sayılmayacaklar ancak,
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üç aydan fazla süre için çalışma izni alınan sigortalılar işe
başlama tarihinden sonra geçen üçüncü ayın bitiminden itibaren
sigortalı olacaklardır. Öte yandan 21 Ağustos 2013 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca “3 ay süreyle”
ibaresi yönetmelikten çıkarılmıştır.
Örnek 1
Geçici görevle gelen bir Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı için
Bakanlıkça 16.5.2011-16.11.2011 süresi için çalışma izni
verildiğini varsayalım. Geldiği ülkede sosyal güvenliğinin
sağlandığını belgeleyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı için en
geç üç aylık sürenin dolduğu 16.8.2011 tarihinde sigortalı işe
giriş bildirgesi Kuruma verilebilecek ve 17.8.2011 tarihinde bu
kişinin sigortalılığı başlatılabilecektir.
Örnek 2
Geçici görevle gelen bir ABD vatandaşı için Bakanlıkça
15.3.2011-15.8.2011 süresi için çalışma izni verildiğini ve
geldiği ülkede sosyal güvenliğinin sağlandığını belgeleyen bu
ABD vatandaşının, 15.4.2011 tarihinde görevini tamamlayıp
ülkemizden ayrıldığını ve yeniden geçici görevli olarak Türkiye’ye
gelen bu kişiye 12.10.2011-12.4.2012 süreleri için Bakanlıkça
çalışma izni verildiğini varsayalım. Bu kişi daha önce bir ay
sigortasız olarak çalıştığı için, üç aylık sürenin tamamlanacağı
13.12.2011 tarihinden itibaren sigortalı sayılması
gerekeceğinden, bu kişi için sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç
12.12.2011 tarihine kadar SGK’ya verilmesi gerekecektir.

III. Yabancı uyruklu kişilerin sigortalılığı
hakkında yapılacak işlemler
A. Çalışma izin belgeleri
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
gereğince, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı
sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de
bir işveren yanında veya kendi nam veya hesabına çalışmaya
başlamadan önce izin almaları gerekmektedir.
Sosyal güvenlik sözleşmelerindeki sürelere göre ülkemizde
sigortalı sayılsın veya sayılmasın ülkemizde çalışacak tüm
yabancı uyruklu kişiler için çalışma izin belgesi alınması
gerekmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, çalışma izin
belgeleri ile yabancılara çalışma izni verme yetkisi bulunan
diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından
verilen ve Bakanlığa gönderilen izin belgelerinin birer örneği
ilgili SGİM/SGM’lere intikal ettirilmektedir. Öte yandan kişinin
geldiği ülke, Türkiye’de bulunma süresi ve Türkiye’de üstleneceği
işler değerlendirilerek çalışma izni alma yükümlülüğü ayrıca
değerlendirilmelidir.
B. Yabancı uyruklu kişilerin işe giriş bildirgelerinin SGK’ya
bildirimi
4958 sayılı Kanun’la 6.8.2003 tarihinden itibaren yabancı
uyruklu sigortalılar isteklerine bakılmaksızın tüm sigorta
kollarına tabi tutulmuşlardır.
İşveren, her ay ücretlerden kestiği SGK işçi ve işveren paylarını
bir sonraki ayın sonuna kadar SGK’ya ödemek zorundadır. Gerek
işçi ve gerekse işveren primleri aylık prim ve hizmet bildirgesi ile
bildirilerek ödenmektedir.
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5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran özel nitelikteki
işyeri işverenlerinin, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl,
ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç
belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar Kuruma
göndermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, özel nitelikteki
işyeri kapsamında çalışan yabancı çalışanların da sigortalı
olmaları halinde yapılan prim kesintilerinin aylık prim ve hizmet
bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
Örnek
Özel sektör işverenlerince 2013/Eylül ayına ilişkin aylık prim
ve hizmet belgesinin en geç 23 Ekim 2013 Çarşamba gününe,
2013/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin
ise en geç 23 Ocak 2014 Perşembe gününe kadar Kuruma
gönderilmesi gerekecektir.

IV. Sonuç
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ve 21.8.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin,
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yaptığı değişikliğe göre,
Türkiye ile arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan
ülke vatandaşları, ülkemize geçici olarak bir iş için geldiklerinde,
kendi ülkelerinde sigortalı olduklarını belgelerlerse, Türkiye’de
sigortadan muaf tutulacaklardır.

Ancak geldikleri ülkede sigortalı olduklarına ilişkin kanıtlayıcı
belgeleri geçici görevli olarak çalıştığı Türkiye’deki şirketine
ibraz etmemesi durumunda, yabancı uyruklu çalışan eski Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde öngörülen “3 ay” gibi bir süre
istisnası gözetilmeksizin Türkiye’de sigortalı olacaktır.
Diğer yandan Türkiye ile arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi
bulunan ülke vatandaşları, ülkemize geçici olarak bir iş için
geldiklerinde, ilgili anlaşmada iki ülke arasında mutabık kalınan
süre kadar Türkiye’de sigortadan muaf olacak; sigortasız
sayıldıkları sürelerin bittiği tarihten itibaren 4/a kapsamında
sigortalı sayılacaklardır.
Ülkemizdeki işverenlerin yabancı uyruklu kişi çalıştırma
konusunda öncelikle dikkat etmesi gereken husus, yabancı
uyruklu kişilerin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında
sosyal güvenlik sözleşmesinin olup olmadığıdır. Ülkemiz ile
sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülke vatandaşlarının ülkemizde
sosyal güvencesi olmadan çalışabileceği sürelere işverenlerin
dikkat etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde çalışan yabancıların
yasal süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK’ya bildirimi,
idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmamaları adına işverenler
açısından önem arz etmektedir.

Ek: 1
SÖZLEŞMELERE GÖRE GEÇİCİ GÖREV UYGULAMALARI
Sıra

Sözleşmeli Ülke

Geçici Görev Süresi

Uzatılabilecek Süre

1

İngiltere

Geçici görevle bulunduğu sürece kayıtlı olduğu ülke mevzuatı uygulanır

2

F. Almanya

5 yıl

3 Yıl

3

Hollanda

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

4

Belçika

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar (Uygulamada 60 ay ile sınırlı)

5

Avusturya

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

6

İsviçre

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

7

Fransa

3 yıl

Mutabık kalınan süre kadar (Uygulamada 3 yıl ile sınırlı)

8

Danimarka

12 ay

İşin bitimine kadar (mutabakat koşuluyla)

9

İsveç

12 ay

12 ay

10

Norveç

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

11

Libya

01.09.1985 tarihinden sonra daimi geçici işçi uygulaması vardır.

12

K.K.T.C

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

13

Makedonya

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

14

Azerbaycan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

15

Romanya

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

16

Gürcistan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

17

Bosna-Hersek

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

18

Kanada

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

19

Kebek

60 ay

Mutabık kalınan süre kadar

20

Çek Cumhuriyeti

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

21

Arnavutluk

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

22

Lüksemburg

12 ay

12 ay

23

İtalya

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

24

Portekiz

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

25

İspanya

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

26

Hırvatistan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir
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Vergide Gündem
Gizem Keser

Geldiği ülkede sigortalı olduğunu belgeleyen
yabancı çalışanların Türkiye’deki sigortalılık
durumu
I. Giriş
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinde
sigortalı sayılanlar; 6. maddesinde ise sigortalı sayılmayanlar belirtilmiştir. Söz konusu
maddeler Türkiye’de çalışan yabancı çalışanların da sigortalılık durumlarına ilişkin
hükümler içermektedir.
21 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin, kimlerin sigortalı sayılacağına ilişkin düzenlemenin
yer aldığı 10. maddesi değiştirilmiş; ancak söz konusu yönetmelikte yapılan bu
değişiklik Türkiye’de çalışan ve Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan
ülke vatandaşlarının sigortalılığı konusunda bazı belirsizlikleri ve farklı yorumları da
beraberinde getirmiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde yapılan değişiklik ile ülkemizde
çalışan yabancıların sigortalı olarak bildirilecekleri süreye ilişkin yeni düzenleme bu
makalenin konusunu oluşturmaktadır.

II. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikle 3 aylık
süre sınırlaması kalktı mı?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayalı olarak çıkarılan
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile ilgili son değişiklikleri içeren Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ağustos 2013
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 6’ncı maddesinin
(e) bendinde yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş
adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya
tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi
olanların sigortalı sayılmayacakları hüküm altına alınmıştır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
gereğince, ülkemiz ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde kurulu
herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için
gönderilen ve geldikleri ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişilerin 3 ay
süreyle Türkiye’de sigortalı sayılmayacağı hüküm altına alınmıştı.
21 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yurt dışından
geçici bir görevle bir kuruluş adına ve hesabına gönderilen yabancıların “3 ay süreyle”
sigortalı olmayacağı ibaresi yönetmelikten çıkarılmıştır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 21 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan yeni 10/I-d maddesinde, “Sosyal Güvenlik Sözleşme hükümleri saklı
kalmak kaydıyla yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş
adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya
tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi
olanlar, sigortalı sayılmazlar.” denmek suretiyle, Kanun’da yer almamasına karşın
Yönetmelik’le eklenen süre sınırı kaldırılmıştır.
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III. SSYİ’de yapılan değişikliğin uygulamada
yarattığı belirsizlik
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan ilgili değişiklik
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 4. ve 6. maddeleri ile ülkemizin taraf olduğu sosyal
güvenlik sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;
5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi gereğince; uluslararası
sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar
hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile
çalışanlar 4/a statüsünde sigortalı sayılmışlardır. Bu madde
uyarınca ikili sosyal güvenlik anlaşma hükümleri saklı kalmak
üzere, hizmet akdi ile çalışan yabancı uyruklu kişiler de 5510
sayılı Kanun kapsamında sigortalıdır.
Aynı Kanunun 6/e maddesinde ise yabancı ülkede kurulu
herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına
Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve geldikleri ülkede sosyal
sigortaya tabi olduğunu belgeleyenlerin Türkiye’de sigortalı
sayılmayacaklarına hükmedilmiştir. Yönetmelik’teki söz konusu
değişiklik, ülkemiz ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi
bulunmayan ülke uyruğunda bulunan bir çalışanın, yurt
dışındaki şirket adına ve hesabına çalışmasa dahi, geldiği ülkede
sigortalılığını kanıtlaması halinde, Türkiye’de sosyal sigortadan
muaf tutulabileceği şeklinde bir yoruma sebep olabilecektir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülke
vatandaşları, ülkemize geçici bir iş için geldiklerinde ve kendi
ülkelerinde sigortalı olduklarını belgelediklerinde, Türkiye’de
sosyal güvenlik mevzuatından muaf tutulabilecektir. Şöyle ki,
Japonya’dan 4 aylık bir süreliğine geçici ve belirli bir iş için
Türkiye’ye gelen bir mühendis, Japonya’da sigortalı olduğunu
belgelemesi halinde, Türkiye’de sosyal sigortadan muaf
tutulabilecektir. Öte yandan, bu örnekte olduğu gibi, ülkemize
geçici bir iş için gelen sözleşmesiz ülke vatandaşlarının,
geldikleri ülkede sigortalı olduklarını belgelendirememeleri
halinde, Türkiye’de çalıştıkları şirket, bu çalışanları için
Türkiye’de çalışmaya başladıkları tarihten itibaren SGK
bildirimlerini yapmalıdır. Dolayısıyla bu kişiler, herhangi bir süre
sınırı olmaksızın, Türkiye’de çalışmaya başladıkları tarihten
itibaren sigortalı sayılacakladır.

Kanun’un 6. maddesi kapsamında sigortalı sayılmazken, Türkiye
ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülke vatandaşlarının
ise geldikleri ülkede sigortalılıklarını belgelendirmesi halinde,
herhangi bir süre sınırı olmaksızın Türkiye’de sosyal güvenlik
mevzuatından muaf olabilecekleri şeklinde bir yorum yapılması
söz konusu olabilecektir.
Sosyal sigorta anlaşmalarının ve bu anlaşmalarda yer verilen
sürelerin Türkiye’deki şirket nam ve hesabına çalışan kişilere
uygulanması; süre sınırının kaldırılmasının yalnızca yurt
dışındaki şirket nam ve hesabına çalışan kişilere uygulanacağının
açık bir düzenlemede yer alması uygulamadaki belirsizliği
ortadan kaldıracaktır.

IV. Sonuç
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve ülkemizin taraf olduğu
sosyal güvenlik sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;
geçici görevli olarak ülkemize gönderilen ve geldikleri ülkede
sigortalı olduklarını belgeleyen yabancı çalışanların ülkemizde
zorunlu sigorta kapsamına alınacakları süreler aşağıda
belirtildiği gibidir:
a) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan bir ülke
vatandaşı söz konusu sözleşmede öngörülen süre kadar
Türkiye’de sigortalı sayılmayacaktır. Bu kişiler, Türkiye’de
sigortasız sayıldıkları sürelerin bittiği tarihten itibaren 5510
sayılı Kanun’un 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
b) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan bir
ülke vatandaşı, geldiği ülkede sigortalı olduğunu ispat eden
belgeyi Türkiye’deki işverenine ibraz ettiği takdirde, herhangi
bir süre sınırı olmaksızın, Türkiye’de sosyal sigortadan muaf
olabilecektir. Diğer yandan, geldiği ülkede sigortalılığını
belgelendirememesi durumunda, Türkiye’de çalışmaya
başladığı tarihten itibaren sigortalı sayılacaktır.
Yönetmeliğin ilgili maddesindeki değişikliğin Türkiye’de çalışan
yabancıların sigortalılığı konusunda uygulamada herhangi bir
belirsizliğe yol açmaması için, SGK tarafından konuya açıklık
getirecek bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Yurt dışındaki kuruluş adına ve hesabına çalışmayan,
sözleşmesiz ülke vatandaşı olan bir Genel Müdürün, sözleşmesiz
bir ülkeden Türkiye’ye geçici bir iş için gelen bir teknisyen ile
aynı kategoride değerlendirilmesi ve geldiği ülkede sigortalığını
belgelendirmesi halinde, Türkiye’de sigortadan muaf olması
düşünülmemelidir. Çünkü Türkiye’deki şirket adına ve hesabına
çalışan bir yöneticinin Türkiye’de geçici görevli olarak çalışması
halinde, yurt dışında kurulu bir kuruluş tarafından, o kuruluş
nam ve hesabına çalışması söz konusu olamayacağından, bu
kişinin Türkiye’de 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında
sigortalı sayılması gerekmektedir.
Diğer yandan, ülkemize Çin’den kısa bir süreliğine geçici ve
belirli bir iş gelen teknisyen, Türkiye’deki şirkette üstlendiği
geçici görevini tamamlayıp ülkesine döneceğinden ve bu işi yurt
dışındaki işveren nam ve hesabına yaptığından, geldiği ülkede
sigortalı olduğunu belgelendirmesi durumda Türkiye’de sosyal
sigorta mevzuatından muaf tutulması bir çelişki değildir.
Yönetmeliğin 10/d maddesinde yapılan değişiklik sonrası,
ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması olan ülke vatandaşları
söz konusu sözleşmelerde belirlenen süre kadar 5510 sayılı
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Vergide Gündem
Gülnihal Çağıl

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın
futbolcular ve futbol ekonomisine etkisi
I. Giriş
Futbolcuların dünya genelinde farklı takımlara transfer kararlarının çoğu zaman transfer
teklifi aldıkları kulübün başarısının yanı sıra gidecekleri ülkenin ekonomik koşullarının,
alacağı ücretin ilgili ülkedeki satın alma gücü, dolayısıyla gelir vergisi sistemleri ve
oranlarıyla da oldukça bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.
2014 yılının başlangıcıyla birlikte önceki haline kıyasla birçok değişikliği de bünyesinde
barındıran Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın kabul edilip hayata geçmesi tüm
çalışanların olduğu kadar futbolcuların gündeminde de yer alacaktır.

II. Yürürlükteki mevzuat ve Yeni Kanun Tasarısı’nın getirdikleri
Yeni Kanun Tasarısı’yla birlikte getirilmesi planlanan ve doğrudan bireyleri ilgilendiren
bazı değişikleri aşağıdaki şekliyle sıralayabiliriz:
• 3 yıldan fazla sureli Türkiye’de görev alan yabancı çalışanların tam mükellef olarak
değerlendirilip tüm dünya gelirleri üzerinden Türkiye’de vergilendirilmeleri,
• Ücret geliri elde eden kişilerden, Bakanlar Kurulunca belirlenecek gelir eşiklerini
aşanların ücretlerinin gelir vergisi stopajına tabi tutulmuş olmasının yanı sıra yıllık
gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi,
• Bazı istisnaların daraltılarak, asgari geçim indirimi için üç çocuğu olan aileler için
indirim oranının arttırılması,
• Futbolcular için tasarı öncesi geçerli olan gelir vergisi stopaj oranının değiştirilerek
artırılması.
Yazımızda futbolcuların bugünkü durumuna ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın
mevcut halinin yürürlüğe girmesini takiben Türkiye’deki gelir vergisi yükümlülüklerine
olacak etkilerine ve diğer ülkelerin uyguladığı vergi oranlarının karşılaştırılmasına yer
verilmektedir.
Yeni Kanun Tasarısı’nın 32. maddesi uyarınca ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmetleri karşılığında verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve
para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ayni maddenin (f) bendinde, sporculara ve
bunların teknik direktör ve antrenörlerine transfer ücreti, prim, tazminat veya sair
adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret niteliğinde
olduğu ifadesine yer verilmiştir.
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile Tasarı’nın 32’nci maddesinde yazılı olup ücret
sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), Tasarı’nın 77’nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan tarifeye göre gelir vergisi kesintisi yapılacağı hükme
bağlanmıştır.
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Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın 61’inci maddesi
uyarınca, sporculara ücret olarak yapılan ödemelerden;

Ülke

• Lig usulüne tabi spor dallarında;
• En üst ligdekiler için,
• En üst altı ligdekiler için,
• Diğer liglerdekiler için.
• Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan
ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara
katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden,
gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.
Yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, futbolcuların
ücretleri oynadıkları lig ile bağıntılı olarak % 5 ile % 15 arasında
değişmektedir.
1. ligde oynayan sporculardan % 15, 2. ligde oynayan
sporculardan % 10 ve 3. ligde oynayan sporculardan % 5
olarak farklılık gösteren vergi oranları, yeni Kanun Tasarısı’nın
onaylanmasıyla birlikte % 15 ve % 35 arasında değişen artan
oranlı vergiye tabii tutulacak.
Buna göre Tasarı’nın aynen yasalaşması durumunda
futbolcuların ücretleri aşağıdaki tarifeye göre
vergilendirilecektir. Ancak bu tarifedeki gelir dilimleri 2013
yılında elde edilen ücret gelirleri için geçerlidir. 2014 yılı
tarifesinde gelir dilimleri bir miktar yükselecektir.
Gelir dilimi

Vergi
oranı

10.700 TL’ye kadar

% 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL,
fazlası

% 20

94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL,
fazlası

% 27

94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL,
fazlası

% 35

Bu durumda futbolcuların transfer dönemlerinde kulüplerle
vardıkları anlaşma doğrultusunda ücretleri net üzerinden
belirlenmişse, arada kalan vergi yükü finansal olarak doğrudan
kulüplerin üzerinde kalacağından, durumun hali hazırda finansal
açıdan sıkıntı yaşayan kulüplere UEFA’nın sıkı bir politikayla
uyguladığı finansal fair play* kuralları çerçevesinde ek zorluklar
çıkarabileceğini düşünüyoruz.
Kanun Tasarısı kapsamında belirli bir gelir düzeyini aşan
kişilerin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi de gündemde
olduğundan, brüt ücret üzerinden anlaşması olan futbolcular
için Kanun Tasarısı’nın hem vergi oranı etkisi hem de gelir
vergisi beyanname doldurma zorunluluğu dikkat edilmesi
gereken iki önemli husustur.

III. Dünyada futbol sektörü ve farklı ülkelerdeki
vergisel pozisyon
Türkiye haricinde diğer ülkeleri ele aldığımızda Doğu Avrupa
ülkelerinde sabit oranlı vergi uygulanması tüm ülke vatandaşları
için olduğu kadar futbolcular için de avantajlı bir durum olarak
ortaya çıkmaktadır.
Ülkeler bazında en yüksek ve en düşük vergi oranına sahip
olanlardan bazı örneklere aşağıda yer verilmektedir:
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En yüksek vergi oranı uygulaması olan ülke sıralaması
Gelir vergisi oranı

İsveç

% 59

Portekiz

% 56,5

Danimarka

% 56

İspanya

% 56

Belçika

% 53,5

Finlandiya

% 53,5

Kaynak: EY HollandaTax and career facilties for professional football
players in 2013

En düşük vergi oranı uygulaması olan ülke sıralaması
Ülke

Gelir vergisi oranı

Bulgaristan

% 10

Çek Cumhuriyeti

% 15

Türkiye

% 15

Macaristan

% 16

Romanya

% 16

Kaynak: EY HollandaTax and career facilties for professional football
players in 2013

Ekonomik krizin daha çok Batı Avrupa ülkelerinde etkisini
göstermesi, “’kriz vergisi’’ olarak da adlandırılan daha yüksek
oranlı vergilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Doğu Avrupa
ülkelerinde ekonomik krizin yansıma boyutuyla orantılı olarak,
yüksek vergi oranlarına nadiren rastlanmaktadır. Ancak Avrupa
Birliği düzenlemeleri doğrultusunda çeşitli planlamalar yapılarak
vergi oranı artışının bu ülkelere de yansıması söz konusu
olabilecektir.
Türkiye’nin bu kapsamda yürürlükteki Gelir Vergisi Kanunu ile
futbolcular için farklı mesleklerle uğraşan ve ücret geliri elde
eden vatandaşlarına kıyasla vergi oranı avantajı sunması söz
konusudur.
Bunun yanı sıra bazı ülkelerde yabancı futbolcular için özel expat
vergi rejimleri uygulanmakta ve bu sistem kapsamında gelir elde
eden futbolcuların, ülke vatandaşı diğer takım arkadaşlarına
kıyasla daha az vergi ödemeleri söz konusu olmaktadır. Bu
uygulama ilgili ülkenin yabancı futbolcu transferi konusunda
cazip konuma gelmesini sağlamaktadır.
Expat vergi rejimi uygulaması olan ülkelerden birkaç örneği
İngiltere, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, İspanya ve Hollanda olarak
sıralayabiliriz.
Çek Cumhuriyeti ve Slovenya gibi kimi ülkelerde ise futbolcuların
çalışmaları karşılığında elde ettikleri gelir serbest meslek kazancı
olarak nitelendirilmektedir. Bu uygulamada futbolcuların,
kulüple ilişkilendirilmeksizin, gelirleri üzerinden meslekleri ile
alakalı olarak bildirdikleri harcamalarının belirli bir limite kadar
olan tutarını herhangi bir tevsik edici belgeye dayandırılmaksızın
gider olarak dikkate almaları mümkün bulunmaktadır.
Türkiye’de de yaygın olduğu üzere net ücret üzerinden anlaşan
futbolcular için kulüplerin yüklendiği maliyeti ülkeler bazında
aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
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Kaynak: EY HollandaTax and career facilties for professional football players in 2013

Yıllık net 1.000.000 euro üzerinden sözleşme imzalayan
bir futbolcunun spor kulübüne olan maliyeti her bir ülke için
uygulamada olan farklı vergi oranları dolayısıyla tablodan da
görülebileceği üzere en düşük Bulgaristan’dayken, en yüksek
maliyetin İsveç Spor Kulüpleri üzerinde kalmakta, Türkiye’nin
ise % 5 ve % 15 aralığındaki sabit oranlı vergi uygulaması
sıralamada en düşük maliyeti üstlenen 4. ülke olarak yer
almasını sağlamaktadır.

IV. Sonuç
Uygulamaya girmesi beklenen Kanun Tasarısı ile birlikte,
Türkiye’deki futbol kulüplerinin üzerindeki finansal yükün
futbolcuların net ücret talepleri doğrultusunda artacağını, bu
uygulamanın mali sıkıntılara yol açacağını söyleyebiliriz.
Görüleceği üzere bir ülkenin vergi sistemi ve uyguladığı gelir
vergisi oranları, kişileri doğrudan etkilediği gibi makroekonomik
boyutta analiz edildiğinde dünya ekonomisinde farklı
dalgalanmalara, kişilerin dolayısıyla gelirlerin ülkeler arası
sirkülasyonuna neden olmaktadır.
Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nda öngörülen vergi oranlarının
getirilmesi halinde Türkiye’nin diğer ülkeler arasındaki toplam
maliyet sıralamasındaki yeri değişecek ve futbolcular için yeni
uygulamaların gündeme gelmesi söz konusu olacaktır.

Kaynakça: * EY HollandaTax and career facilties for professional football players in 2013
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Vergide Gündem
Kaan Altun

Gelir vergisi beyan süresinin Yeni Kanun
Tasarısı ile değiştirilmesi üzerine bir
değerlendirme
Küreselleşen dünyanın her alanında ihtiyaç duyulan, daha yapıcı, uyumlu, özellikle
değişen ekonomik yapı nedeniyle ihtiyaca çabuk ve çözüme yönelik cevaplar verebilecek
düzenlemelere, vergi mevzuatında da ihtiyaç duyulduğunu göz önünde bulundurmamız
gerekir.
Bu nedenle, daha adil, mükelleflerin vergiye daha gönüllü ve istekli uyumlarını
sağlayacak, dili sade, basit ve kolay anlaşılabilen, teşvik unsurlarını içerisinde barındıran,
yatırım ve üretim mekanizmalarını destekleyen bir Gelir Vergisi Kanunu’nun varlığı
hem kişiler, hem devlet açısından karşılıklı kazanım ekseninde kaçınılmaz şekilde
fayda sağlayacaktır. Maliye Bakanlığı, bu amaçlar ışığında hazırlanan Yeni Gelir Vergisi
Kanun Tasarısı’nı kamuoyu ile paylaştı. Yeni Kanun’la birlikte her ne kadar bir takım
hedeflere ulaşılma ihtimali yüksek gibi görünse de, makalemizin konusunu da oluşturan
gelir vergisi beyan sürelerindeki değişiklik, uygulamada birçok sorunu beraberinde
getirebilecektir.

Şimdiki Kanun ne diyor?
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun yıllık beyanname verilme sürelerini düzenleyen 92.
maddesi, en son 2007 yılındaki değişiklikler ile mevcut şeklini almıştır. Bu maddeye göre
bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına
kadar, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde
izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar, tam mükellefiyette vergiyi
tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de vergi muhatabı mevcutsa
onun Türkiye'de oturduğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri birden
fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilmesi
gerekmektedir. Örneğin bir mükellef, 2013 yılında elde ettiği kira gelirlerini 2014’ün
Mart ayının 1’inden 25. günü akşamına kadar beyan edip, ilk taksitini 31 Mart 2014,
ikinci taksitini ise 31 Temmuz 2014 akşamına kadar ödemekle mükelleftir.

Yeni kanun ile ne değişiyor?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nu da içerecek şekilde düzenlenen Yeni Kanun Tasarısı’nın 70.
maddesi ile şimdiki Gelir Vergisi Kanunu’nun 92. maddesi yeniden düzenlenmektedir.
Tasarının, beyanname verme süresine ilişkin bu maddesinde, yıllık beyannamenin,
gerçek kişiler tarafından takvim yılını izleyen yılın Şubat ayının başından 20. günü
akşamına kadar yetkili vergi dairesine verileceği veya taahhütlü olarak posta ile
gönderileceği, takvim yılı içinde Türkiye’yi terk edenlerin beyannameleri terke takaddüm
eden 15 gün, ölüm halinde ise ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verileceği hükme
bağlanıyor.
Buna göre uygulanmakta olan yasa hükmü ve yeni gelir vergisi yasa tasarısının
maddelerinden açıkça anlaşılacağı üzere, yeni tasarı ile birlikte beyanname verme süresi
1 ay öne çekilmektedir.
Yurt dışı vergilerin mahsubu (Foreign tax credit) uygulamasında sorunlar yaşanacak
Gelir vergisi beyannamelerinin beyan süreleri hakkındaki bu yeni düzenlemeden, Türkiye
mukimi olan ve yurt dışından gelir elde eden mükellefler özellikle etkilenecektir. Gelir
Vergisi Kanunu’nun 123. maddesi ile düzenlenen, tam mükellefiyete tabi mükelleflerin
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yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı
ödedikleri vergileri, Türkiye’de tarh eden gelir vergilerinden
mahsup etmeleri olarak tanımlanan yurt dışı vergilerin mahsubu
süreci (Foreign Tax Credit), beyanname verme süresinin
yeniden düzenlenmesi ile özellikle bu kişilerin yurt dışında
ödedikleri vergilerin ödendiğine dair Türkiye’de belgelerle
ispatı aşamasında zamanlama sorunlarının yaşanmasına sebep
olacaktır. Aşağıdaki tabloda, çeşitli ülkeler bazında beyanname
verme sürelerine yer verilmektedir.
Ülke adı

Türkiye

Vergi dönemi
bitiş tarihi
31 Aralık

Beyanname veriliş tarihi
için son gün
Mevcut uygulama: 25 Mart
Yeni düzenleme: 20 Şubat

İsveç

31 Aralık

05 Mayıs

Danimarka

31 Aralık

01 Temmuz

Almanya

31 Aralık

31 Aralık

Yunanistan

31 Aralık

02 Mayıs

Macaristan

31 Aralık

20 Mayıs

İtalya

31 Aralık

30 Eylül

Hollanda

31 Aralık

01 Nisan

Rusya

31 Aralık

30 Nisan

İspanya

31 Aralık

30 Haziran

ABD

31 Aralık

15 Nisan

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye, dünyada
gelir vergisi beyannamesi verme süresi en erken olan ülkelerin
başında gelmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 123. maddesi
uyarınca tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı
memlekette elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden yurt
dışında ödedikleri vergi, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin
bu kazançlara ilişkin kısmından mahsup edilebilecektir. Bu vergi
indiriminin yapılması için aynı maddede aşağıdaki şartlara yer
verilmiştir:

Sonuç
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, değişen ekonomik ve mali
düzen çerçevesinde yeniden elden geçirilmiş ve daha da
sadeleştirilerek Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte 95 maddelik
yeni bir Kanun Tasarısı oluşturulmuştur. Henüz tasarı halindeki
bu Kanun ile birlikte gelecek bir takım olumlu değişikliklerin
yanında, uygulamada şimdiki Kanun’da yaşanan bazı zorlukların
da artabileceği beklenmektedir.
Yeni Kanun’la birlikte, mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nda 92.
madde ile düzenlenen beyanname verme süresinin, gelirin
elde edildiği seneyi takip eden senenin Mart ayının 25. günü
akşamından, Şubat ayının 20. günü akşamı olarak değiştirilmesi
öngörülüyor. Tasarıdaki bu hüküm, özellikle yabancı ülkelerden
gelir elde eden, yurt dışında bu gelir üzerinden gelir vergisi
ödeyen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için hâlihazırda
yaşanan sıkıntıları arttırarak devam ettirecek, yurt dışında
ödenen vergilerin mahsubu uygulaması kapsamında verilecek
olan beyannamelerde zamanlamadan kaynaklanan gecikmeler
meydana gelecek, bu durum da mahsup uygulamasından
yararlanacak olan çalışanlar açısından zorluk yaratacaktır.
Küreselleşen dünya düzenine iyice entegre olan ülkelerin;
değişen ekonomik yapılar, ortak pazarlarda daha çok bulunma
gereksinimi, çalışan mobilitesinin yaygınlaşması ve çoğalması
gibi dönemin yeni gelişmelerini göz önünde bulundurarak
vergisel düzenlemelerini bu doğrultuda yapmaları gerekir.
Bilhassa dünya üzerindeki diğer ulusları da ilgilendirebilecek
olan uygulamalar, bu bilinçle oluşturulmalı ve birbirine yakın
uygulamalar olacak şekilde revize edilmelidir. Kanımızca, birçok
olumlu yeniliği beraberinde getiren Yeni Gelir Vergisi Kanun
Tasarısı’nın özellikle beyanname verme süreleri ile alakalı
olan kısımlarının gözden geçirilmesi ve uygulamada sıkıntılar
yaratmayacak şekilde tekrar değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden
alınan şahsi bir vergi olması;
2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili
makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya
konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan
memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik
olunan vesikalarla tevsik edilmesi.
Yazılı belgelerin verilmesi için 1 yıllık süre öngörülmüş olsa da,
mahsup edilecek vergi tutarının gelir vergisi beyannamesinin
veriliş tarihine kadar belirlenmiş olması gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen beyanname veriliş süreleri dikkate
alındığında, Türkiye’de beyanname veriliş tarihi itibarıyla yurt
dışında ödenecek vergi tutarının kesin olarak bilinmesi söz
konusu olamayabilecektir. Öte yandan, birçok ülkede geçerli
olan vergi uygulaması uyarınca, beyannamelerin verilmesini
takiben vergi dairesi kendi hesaplamasını yaparak kesin
olarak ödenecek olan vergi tutarını daha ileriki bir tarihte
hesaplayabilmektedir. Yurt dışında ödenen vergi tutarının
bilinmesinde hâlihazırda yaşanan zorluklar göz önünde
alındığında, mevcut beyan süresinin 1 ay öne çekilmesi
uygulamadaki zorlukları arttıracaktır.
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Vergide Gündem

English Translation

Employment contracts and taxation of
remuneration
Employment contract is described in the article 8 of the Labor Law no. 4857 as an
agreement which involves one of the parties assuming to work in affiliation to the
other party and the other party assuming to pay remuneration to the employee.
Upon examining the description of employment contract in the Labor Law, it would be
observed that the description mentions 3 basic elements for this contract.
a- Work
b- Remuneration
c- Affiliation
In case of existence of an employment contract, payments made by the employer would
be in the nature of remuneration.
Under the article 61 of the Income Tax Law, remunerations are the cash and non-cash
benefits that are provided to employees working under an employer and in affiliation
with a work place in return for their services and that may be represented with money.
The article states that the income received in return for their services by individuals
who work under an employer and in affiliation with a place of work shall be deemed as
remuneration and specifies “being subject to an employer” and “affiliation with a place
of work” in order for the payments to be deemed as remuneration.
The Income Tax Law principally adopts the withholding method in the taxation of
remunerations. Under this article, payroll must be issued for remuneration payments
made to employees by the employer in Turkey and the income tax amount that is
withheld should be declared to with the withholding tax return filed monthly and paid
to the Tax Authority. In case the employee receives a part of his remuneration directly
from abroad without being associated with the company in Turkey, he would have to file
an annual income tax return.
In case the personnel assigned from abroad receives his whole remuneration from the
company resident in Turkey, withholding must be applied as per the article 94 of the
Income Tax Law and the income tax amount calculated would have to be declared with
the withholding tax return and paid to the Tax Office.
In multinational companies, the main employer may pay a part of the remunerations
of employees assigned by the main employer and charge the remuneration cost to
the company in Turkey without adding any mark-up. The reason for this structure is to
ensure the continuation of certain rights of the employee in the main country, rather
than the non-resident company’s involvement in a service relation with the company in
Turkey.
The Tax Authority may treat the amount charged as independent personal service
payment, without taking the employee-employer relation established between the
employee and the Turkish resident company into consideration.
To the extent that the non-resident company intermediates in the remuneration
payment but does not perform any services, treating the amounts charged from
abroad as independent personal service payment would conflict with the principles
of temporary international assignments; the charge amounts should be treated as
remuneration and taxed accordingly.
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Tax aspect of personnel assignments
to abroad
Assignment of personnel to abroad is a frequently applied
method to boost the competitive power and to utilize different
working principles and applications in different countries,
particularly by multinational companies.
Assignment of personnel to abroad by the main company is a
process that requires collaboration between the companies’
executive management and human resources and diligence
study of the parallel benefits of the company and the personnel,
who already has a job position in the main country and who will
be assigned to abroad.
Selection and assignment of the correct personnel is a decision
making process carried out by companies through their internal
resources. As to the tax aspect of the process, it should be
noted that the structure to be established for the personnel
assigned to abroad should be given particular importance in
order to prevent potential risks/disadvantages that may be
encountered by the personnel, thus the company.

If the individual who is fully resident abroad obtains a certificate
of residence in line with the double tax treaty, the provisions
of the double tax treaty would be implemented and companies
could request a tax ruling regarding making payments in Turkey
without applying income tax withholding.
During the preparation of the tax ruling request, general
explanations should be avoided; the specific situation of the
personnel assigned and his full residence abroad should be
explained. A certificate of residence should be obtained from
the relevant tax authority abroad and attached to the tax ruling
request. Thus it would be possible to achieve more accurate
results in terms of the evaluation of the individual’s residence
and assessment of his remuneration in terms of income tax, in
our opinion.

Provisions of the legislation of both countries and bilateral
tax treaties allow the determination of whether the salary
payable to the personnel temporarily assigned to the group
company abroad shall be paid from the company in Turkey or
the group company abroad throughout the assignment term,
how the salary cost of the personnel will be shared between the
two companies or how the individual’s and the company’s tax
burden as a result of his transfer from one company to another
can be determined, as well as the country of residence of the
individual.
With respect to the criteria determining the personnel’s
residence in a country, provisions of the local legislation and
double tax treaties signed between two countries should first be
taken into account.
As described in the article 61 of the Income Tax Law,
remunerations are the cash and non-cash benefits that are
provided to employees working under an employer and in
affiliation with a work place in return for their services and that
may be represented with money.
The clause 94/1 of the Income Tax Law stipulates that income
tax withholding shall be applied to the remunerations paid to
employees, as well as payments that are specified in the article
61 and that are deemed as remuneration.
To this extent, it is understood that a Turkish resident employer
must apply income withholding tax to the remuneration
payments made to employees.
In this respect, in case of application of the article 94 of the
Income Tax Law without taking the provisions of the double tax
treaty into account, income tax would be calculated since the
remuneration payment would be directly made by the company
in Turkey and this application would bring along a double
taxation burden on companies / employees.
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Insurance procedures of
foreign individuals working in
Turkey under an employment
contract

The social security liabilities
of foreign employees who
document that they are
insured in their home country

Employment of individuals with foreign nationality, which is
an increasingly prevalent practice in Turkey, has been an issue
of importance for employers with regards to their insurance
procedures.

The article 4 of the Law on Social Insurances and General
Health Insurance no. 5510 states those deemed as insured
and the article 6 states those not deemed as insured.

Under the Law on Social Insurances and General Health
Insurance no. 5510, foreign individuals working under an
employment contract are deemed as insured subject to the
clause (a) of the first paragraph of the article 4. The article 6 of
the Law on the other hand stipulates that individuals who are
assigned to work in Turkey by an entity established in a foreign
country, to work in the name and on account of that entity and
who document that they are covered by social insurance in the
foreign country shall not be deemed as insured.
The basic rule stipulated in social security agreements is to be
subject to the social security legislation of the country where
the employee works.
Individuals who submit to the Social Security Institution their
certificate of coverage documents set out in agreements
indicating the establishment of social security for these
individuals according to the legislative provisions of his own
country by the social security institution of that country shall
not be deemed as insured throughout the duration stipulated in
the social security agreement signed between Turkey and the
other country and throughout prolongation duration.
Those who are assigned to temporarily work in Turkey by an
entity established in a country not involved in social security
agreement with Turkey, in the name and on account of the
entity in question, shall not be deemed as insured on the
condition that they work under a social insurance in the foreign
country.
Under the Law on the Work Permits of Foreign Citizens no.
4817, unless otherwise stipulated in the bilateral or multilateral
conventions whereof Turkey is a party, foreign individuals must
obtain permit before starting to work under an employer or in
their own name or on their own account in Turkey. The liability
to obtain work permit should be separately evaluated, in the
light of the country of origin of the individual, the duration of
his stay in Turkey and the works to be carried out in Turkey by
him.
The employer is obliged to pay the Social Security Institution
employee and employer shares deducted monthly from the
salaries, to the Social Security Institution by the end of the
following month. Both employer and employee shares are paid
by being declared through the monthly premium and social
security declaration. The SSI premiums of foreign employees
covered by Turkish social security system shall also be paid
through the monthly premium and social security declaration.
The issue of particular importance that should be considered
by employers in our country regarding the employment of
individuals with foreign nationality is the determination of the
social security liabilities of the individuals in question in Turkey.
22

With the Regulation published in the Official Gazette on 21
August 2013, the article 10 of the Regulation on Social
Insurance Processes, comprising the regulation on who
will be considered as insured, has been amended; however,
this amendment in the regulation in question has brought
together some uncertainties and various interpretations on
the insurance of those who work in Turkey but are citizens of
countries which do not have a social security agreement with
Turkey.
Under the article 10/I-d of the Regulation on Social Insurance
Processes, it has been ruled that the persons who are sent to
Turkey for a duty by a company or in the name and account of
that company resident in countries which do not have a social
security agreement with Turkey and who document that they
are subject to social insurance in the country where they come
from will not be deemed as insured in Turkey for 3 months.
With the Regulation published in the Official Gazette on 21
August 2013, the statement that foreign persons sent to
Turkey for a temporary duty in the name and account of a
company will not be deemed as insured “for 3 months” has
been eliminated.
In the new article 10/I-d of the Regulation on Social Insurance
Processes, which has been published in the Official Gazette
dated 21 August 2013, the time restriction, which was not
stated in the Law but added with the Regulation, has been
removed with the following statement: “Without prejudice to
the Social Security Agreement provisions, the persons who
are sent to Turkey for a duty by a company or in the name
and account of that company resident in countries which do
not have a social security agreement with Turkey and who
document that they are subject to social insurance in the
country where they come from and those resident abroad and
subject to social security legislation in the related country
among those who work in their own name and account in
Turkey shall not be deemed as insured.”
With the amendment in the Regulation, it can be said that if an
employee who is a citizen of a country which does not have a
social security agreement with Turkey proves his insurance in
the country where he/she comes from, even if he/she does not
work in the name and account of the company abroad, he/she
can be exempt from social insurance in Turkey.
It can be said that while the citizens of countries which have
social security agreements with Turkey will not be deemed
as insured for the period determined in the agreement under
the article 6 of the Law no 5510, the citizens of countries
who do not have social security agreements with Turkey can
be exempt from social security legislation in Turkey without
any time restriction if they document their insurance in the
country where they come from.
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Application of social security agreements and the periods
determined in these agreements to the persons working in
the name and account of a company in Turkey; and stating
in a clear regulation that the removal of the time restriction
will only be applied to the persons working in the name and
account of a company abroad will eliminate the uncertainty in
the application.

Effect of the New Income Tax
Draft Law on football players
and football economy
It can be said that the decisions of football players to be
transferred to different teams around the world are highly
connected with the economic circumstances in the country
where they will be transferred to, the purchase power of their
wage in the related country, and thus the income tax systems
and rates as well as being mostly affected by the success of the
team which makes the transfer proposal.
Together with the beginning of 2014, acceptance and
application of the New Income Tax Draft Law which includes
many amendments as compared to its previous version will be
on the agenda of football players as well as employees.
Together with the Draft Law, the income tax withholding rate
which is also effective for football players will be increased.
As per the article 32 of the New Draft Law, remuneration are
the benefits which are provided to employees working as bound
to an employer and a company as money and in kind and can be
represented with money. In the clause (f) of the same article, it
is stated that payments, money, non-cash and benefits provided
to sportsmen and technical directors and trainers thereof under
the names such as transfer fee, premium, compensation fee
etc. are also considered as remuneration.
It has been ruled that remuneration paid to employees and
payments considered as benefits in the article 32 of the Law
Draft (except for those benefiting from the exemption) will be
subject to income tax withholding according to the tariff stated
in the first paragraph of the article 77 of the Draft Law.
As per the Income Tax Law in effect, the tax rates of
remuneration of football players range between 5% and 15%
in accordance with the league in which they play. The tax rates
which are 15% for the players in the 1st league, 10% for the
players in the 2nd league and 5% for the players in the 3rd
league will be applied in increasing rates between 15% and 35%
with the approval of the new Draft Law.
Since it is also on the agenda within the Draft Law that persons
exceeding a certain income level will also submit annual income
tax returns, football players who have their agreements over
gross fees should pay attention to both the tax rate effect of the
Draft Law and the liability to fill in income tax returns.
When we consider the other countries apart from Turkey,
application of fixed rate taxes in Eastern Europe countries is
also advantageous for football players as well as all individuals.

Turkey provides tax rate advantages for football players with
the Income Tax Law in effect over the citizens engaging with
different professions and obtaining compensation payments.
In addition, certain countries apply special expat tax regimes
for football players and the football players within the scope
of this system pay less taxes as compared to their teammates
which are citizens of that country. This application enables the
related country to be more advantageous in terms of transfer of
football players.
With the Draft Law expected to become effective, the financial
burden on the football clubs in Turkey will increase in lie with
the demands of football players for compensation over net
agreements and this application may lead to financial problems.

An evaluation on the
amendment of the submission
period for income tax returns
with the New Draft Law
It should be taken into consideration that more constructive and
compatible regulations which are required in every field of the
globalizing world and can yield prompt and solution-oriented
responds to needs particularly due to the changing economic
structure are also required in the tax legislation.
The article 92 of the Income Tax Law no. 193, which regulates
the submission periods for annual tax returns, was shaped into
its current form with the last amendments in 2007. As per
this article, a tax return pertaining to a calendar year must be
submitted to the tax office from the beginning of March in the
following year and until the evening of the 25th day of March.
The article 70 of the New Draft Law rules that the annual tax
return shall be submitted by real persons or registered by post
to the authorized tax office until the evening of the 20th day of
February in the following calendar year.
Accordingly, as can be clearly understood from the provision
of the law in effect and the articles of the new income tax draft
law, the submission period for tax returns is backdated for 1
month with the new draft law.
Those who are resident in Turkey and the taxpayers obtaining
revenues from abroad will be particularly affected by this new
regulation on submission periods of income tax returns.
As per the article 123 of the Income Tax Law, the tax paid
abroad by taxpayers subject to full liability over their incomes
and revenues they obtain from abroad can be deducted from
the related part of the income tax imposed in Turkey. The same
article includes the following conditions in order for this tax
deduction to be applied:
1. Taxes paid in a foreign country must be individual taxes
taken over income;
2. Tax payment in the foreign country must be substantiated
with documents obtained from authorities and approved
by Turkish embassies or consulates in the region if present,
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otherwise by the representatives of the same nature in the
country which protects Turkish benefits in the region.
Although a period of 1 year has been stipulated for submission
of the written documents, the deductible tax amount must be
determined until the submission date of the income tax return.
Considering the aforementioned submission periods for tax
returns, it may not be possible to clearly determine the amount
of tax payable abroad by the submission date for tax returns in
Turkey. On the other hand, as per the tax application effective
in many countries, the tax office can make its own calculation
after submission of the returns and calculate the final tax due
in a future date. Considering the already present difficulties in
determination of the taxes paid abroad, backdating the present
declaration period for 1 month will increase the difficulties in
the application.
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Dünyadan vergi
haberleri
Mine As
Can Güneş

Rusya
Temettülerde sıfır oranlı
kurumlar vergisi uygulaması
netleştirildi
Rusya Maliye Bakanı 6 Eylül’de, temettü
ödemelerinde sıfır oranında kurumlar
vergisi uygulanacak durumları netleştiren
açıklamalar yaptı.
Söz konusu açıklamalar, Kıbrıs mukiminin
sermayesinde yüzde ellinin üzerinde
pay sahibi olan Rus bir tüzel kişinin
sorusuna cevaben yapıldı. Vergi mükellefi,
Rusya Maliye Bakanlığına Rus Vergi
Kanunu kapsamında vergi mükellefinin
2013 yılında Kıbrıslı tüzel kişiden aldığı
temettü ödemelerine sıfır oranında
kurumlar vergisi uygulamanın yasaya
uygun olup olmadığını sordu. Kıbrıs
şirketi 2011 yılında kurulmuş, temettü
ödemesi kararı da 2012 yılında verilmişti.
Rus ortak, temettüyü ödeyen şirketin
hisselerinin yüzde ellisinden fazlasını
365 günden daha uzun bir süredir elinde
bulunduruyordu.
Maliye Bakanlığı, Vergi Kanunu’nun
284. maddesinin 3-1 bölümünde
(Bu madde hükümleri 1 Ocak 2011
tarihinde yürürlüğe girmişti) temettü
ödemesi türünden vergilendirilebilir
gelirlerin şu koşullardan birini sağlıyor
olması durumunda sıfır oranında
kurumlar vergisi uygulamasından
yararlanabileceğini belirtti:
• Temettü ödemesinin yapılmasına karar
verildiği tarihte, ödemenin yapılacağı
Rus mükellefin, ödemeyi yapacak
olan şirketin en az yüzde 50 hissesini
kesintisiz olarak 365 gündür elinde
bulunduruyor olması veya
• Temettü ödemesi yapan şirket
tarafından yapılacak toplam ödemenin
en az yüzde ellisine eşdeğer tutarda

hisse almaya hak kazandıracak menkul
kıymet sertifikasına sahip olması.
Maliye Bakanlığı buna ek olarak, Vergi
Kanunu’nun 284. maddesinin 3-1
bölümü kapsamında sıfır oranlı kurumlar
vergisinin uygulanabilmesi için temettü
ödemesi yapan şirketin mukimi olduğu
ülkenin, Rusya’nın kara listesindeki (Bu
liste Maliye Bakanlığı tarafından 13
Kasım 2007’de açıklanmıştır.) ülkeler
ve bölgeler içinde yer almıyor olması
gerektiğini vurguladı. Bunun nedeni
ise kara listedeki bölgelerde/ülkelerde
ayrıcalıklı vergi rejimleri uygulanıyor
olması veya bu ülkelerin/bölgelerin
vergi konusunda açık olmamaları ve
bilgi değişimi yapmıyor olmaları. Bu
ek koşulun, temettüyü ödeyecek
olan şirketin ortaklarına temettü
ödemesi yapmaya karar verdiği tarihte
karşılanması gerekiyor.
Kıbrıs 1 Ocak 2013 tarihine kadar
Rusya’nın kara listesinde bulunuyordu.
Bu nedenle, temettü ödemesi yapılması
kararı 2012 yılında alınmış olduğu
için Maliye Bakanlığı, Kıbrıslı tüzel
kişi tarafından Rus ortağına 2013
yılında yapılan temettü ödemesi
için sıfır oranında kurumlar vergisi
uygulamasından faydalanılamayacağı
kararını verdi.

Slovakya
Hükümet KDV yükümlülüklerini
değiştiriyor
Slovakya Hükümeti KDV kaçakçılığının
önlenmesinde vergi yetkililerinin işini
kolaylaştırması amacıyla KDV mükellefi
işletmelere yeni yükümlülükler getirecek
değişiklik taslağı hazırlıyor. Bu önlemlerin
onaylanması durumunda, değişiklikler 1
Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.
Hem yerli hem de yabancı işletmelerin
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KDV beyannameleri ile birlikte KDV ana hesap defterini (ledger
statement) de beyan etmeleri gerekecek (vergi dönemini takip
eden 25. günden önce). Beyanname, işletmenin düzenlemiş
olduğu ve işletmeye düzenlenen faturaların; müşteri veya
tedarikçinin KDV numarası, faturanın sıra numarası, tedarik
tarihi, ödeme makbuzu tarihi, vergi matrahı, KDV tutarının
Euro cinsinden karşılığı, KDV oranı ve indirilen KDV tutarı gibi
detayları içerecek.
Hiçbir işlem gerçekleştirilmediğinde veya sadece KDV’den
muaf grup içi mal tedariki ya da ihracat gerçekleştiğinde,
eğer indirilecek KDV bulunmuyorsa beyanname verilmesi
gerekmeyecek.

Yeni Kanun’un önemli noktaları aşağıda özetlenmektedir.
• Mükellefiyet tesis ettirme sınırı ve KDV oranı

Yeni önlemlere uyulmaması durumunda (beyan etmeme veya
eksik bildirim) ilk ihmalde 10.000 euroya kadar cezalarla
karşılaşılabilecek. Aynı suçun tekrarında ise bu cezalar
100.000 euroya kadar çıkabilecek.

KDV mükellefiyeti tesis ettirme sınırı 5 milyon Kenya Şilini
(yaklaşık 57.370 dolar) olarak kalıyor. Bu sınır belirlenirken,
bir duran varlığın elden çıkarılması ya da iş faaliyetlerinin
tamamının veya bir bölümünün satışı tutara dahil edilmeyecek.

Ayrıca Slovakya’nın Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden
yaptığı mal ithalatlarında sorumlu sıfatıyla KDV ödenmesi
uygulaması 1 Ocak 2016 tarihine ertelenecek.

Elektriğe ve endüstriyel yağa uygulanan yüzde 12 oranındaki
KDV kaldırılarak sadece sıfır oranlı KDV ve yüzde 16
oranındaki standart KDV bırakılıyor.

Önerilen değişiklikler yabancı işletmeler için basitleştirilmiş
KDV yükümlülüklerini de içeriyor. Yabancı işletmelerin,
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden ithal ettikleri malları
Slovakya pazarında satmadıkları sürece artık Slovakya’da KDV
mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek kalmayacak.

• KDV muafiyeti ve sıfır oranlı KDV durumları

Mısır
Maliye Bakanı tasarladıkları KDV sistemini
açıkladı
Mısır Maliye Bakanı Ahmed Galal 23 Ağustos’ta, Uluslararası
Para Fonu ile yaptıkları 4,8 milyar dolar tutarındaki mali
yardım anlaşmasının bir parçası olarak Temmuz 2014’ten
itibaren geçerli olmak üzere ülkedeki genel satış vergisinin
yerine KDV’yi getirmeyi planladıklarını açıkladı.
Galal, hükümetin bu plan hakkında yatırımcılar birliğinin,
siyasi partilerin, ticaret ve sanayi topluluklarının yorumlarını
alacağını söyledi, ancak bunun için bir zaman belirtmedi.
Değişiklik gerçekleşirse uygulanacak olan KDV için yüzde 10
oranı öneriliyor. Temel mal ve hizmetler ise KDV’den muaf
olacak. Şu an uygulanmakta olan genel satış vergisi oranları
da mal ve hizmetin türüne göre yüzde 1,2 ile 45 arasında
değişiyor.

KDV’den muaf ve sıfır oranında KDV uygulanacak olan mal ve
hizmetlerin sayısı önemli ölçüde azaldı. Yeni Kanun’un kabul
edilmesinden önce 400’den fazla mal ve 23 hizmet KDV’den
muaf iken; 300’den fazla mal ve 22 hizmet sıfır oranında
KDV’ye tabiydi. Yeni Kanun’da ise 39 mal ve 18 hizmet
KDV’den muaf tutulurken toplamda 8 mal ve hizmet sıfır oranlı
KDV’ye tabi oluyor.
Önceden KDV’den muaf olan veya sıfır oranında KDV’ye tabi
olan birçok mal artık yüzde 16 oranındaki standart KDV’ye tabi
oluyor. Önceden sıfır oranında KDV’ye tabi olan diğer mallar
da yeni Kanun’la birlikte KDV’den muaf tutuluyor. Gaz yağı ve
yakıt da sonrasında standart KDV’ye tabi olmak üzere, üç yıllık
bir geçiş dönemi süresince KDV’den muaf tutuluyor.
Ayrıca, yeni Kanun ile birlikte “vergi temsilcisi” kavramı
uygulamaya konuluyor. Kenya mukimi olmayan kişilerin
bundan sonra Kenya’da gerçekleştirecekleri vergiye tabi
işlemler için Kenyalı bir “vergi temsilcisi”nin atanması
gerekiyor.

Bulgaristan
Bakanlık, daha katı şeffaflık kuralları ve
kurumlar vergisinde değişiklikler teklif etti

Kenya
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KDV uygulamasını ve uyumunu kolaylaştıracak yeni Kanun’un
Uluslararası Para Fonu tarafından, eski Kanun’da birçok mal
ve hizmet için uygulanan sıfır oranlı KDV nedeniyle birikmiş
olan ve Kenya Gelir İdaresi üzerinde ciddi bir baskı yaratan
büyük miktardaki KDV iadesi talebini temizlemesi amacıyla
uygulanması istenmiştir. Yeni bir KDV sistemini yürürlüğe
koyma konusunda önceki girişimler, temel mallara KDV
koyulmasına ilişkin ihtilaf nedeniyle başarısız olmuştu.

Yeni KDV sistemi yürürlüğe girdi

Bulgaristan Maliye Bakanlığı 17 Eylül’de, Vergi ve Sosyal
Sigorta Usulleri Kanunu’nda ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
değişiklikler içeren tasarılar sundu.

Kenya Meclisi, 2011 ve 2012 yıllarındaki iki başarısız
girişimin ardından sonunda 2013 yılında Katma Değer Vergisi
Kanunu’nu meclisten geçirdi ve Kanun 2 Eylül 2013 tarihinde
yürürlüğe girdi.

Vergi ve Sosyal Sigorta Usulleri Kanunu’na ilişkin olarak
öngörülen ana değişiklikler şunlardır:
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• Yüksek mali risk taşıdığı düşünülen malların dolaşımında mali
kontrole yardımcı olmak için tasarlanmış, vergi kaçakçılığını
önleme amaçlı yeni bir önlem alınması. Bu yeni sistem ile
malların sadece Bulgaristan içerisindeki dolaşımı değil, aynı
zamanda Avrupa Birliği içerisindeki dolaşımı da kontrol
altına alınmış olacak. Meyve, sebze, et ürünleri ve şeker gibi
ürünler de bu kapsamda olacak.
• Bir başka Avrupa Birliği üyesi ülke tarafından bilgi
talebinde bulunulduğu durumlarda banka sırları kapsamı
genişletilecek.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin teklif edilen değişiklikler ise
şunları içeriyor:
• Faiz geliri için muafiyet süresi uzatılacak.
• Avrupa Birliği içerisinde elde edilen royalty ve faiz geliri için
indirilmiş yüzde 5 oranındaki (genel oran olan yüzde 10
yerine uygulanan) stopaj uygulanacak.
Değişikliklerin 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi
bekleniyor.

“Dünyadan vergi haberleri” bölümünde yer alan bilgiler “Tax Notes International” adlı dergide yer alan makale ve haberlerden derlenmiştir.
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Sirküler indeks
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No

Tarih

Konu

130

23.10.2013

Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi 25 Ekim’e kadar uzatıldı.

129

22.10.2013

Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2013 yılına ilişkin ikinci taksitlerinin 31 Ekim 2013 tarihine kadar ödenmesi
gerekiyor.

128

11.10.2013

Nakden veya mahsuben iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

127

03.10.2013

Şirket ortaklarının alacaklarını ortağı oldukları şirkete sermaye olarak koymaları için alacağın varlığının
YMM veya SMMM raporu ile tespit edilmesi yeterli sayılmıştır.

126

01.10.2013

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla değerlenmesinde esas
alınacak borsa rayiçleri

125

03.09.2013

Türkiye-Avustralya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 5 Haziran 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

124

28.08.2013 E-fatura başvuruları 2 Eylül'de sona ermektedir.

123

16.08.2013 E-fatura uygulamasına elektronik başvuru imkanı ve özel entegrasyon izni verilen şirketler.

122

16.08.2013 Elektronik arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeleri içeren VUK Genel Tebliğ Taslağı.

121

12.08.2013 Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 19 Ağustos 2013 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

120

02.08.2013 Finansal kiralama kapsamındaki satıp geri kiralama işlemlerine KDV ve kurumlar vergisi istisnası getiren yasa
yürürlüğe girdi.

119

31.07.2013 “Varlık Barışı” kapsamındaki varlıkların bildirim ve bayanına ilişkin süre 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatıldı.

118

29.07.2013 Bakanlar Kurulu Türkiye-Jersey “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını kararlaştırdı.

117

29.07.2013 Bakanlar Kurulu Türkiye-Malezya ÇVÖ Anlaşmasını değiştiren Protokol’ün onaylanmasını kararlaştırdı.

116

29.07.2013 Haziran ayına ilişkin Ba ve Bs formlarının verilme süresi 2 Ağustos 2013 tarihine kadar uzatıldı.

115

26.07.2013 Yatırım indirimi uygulamasında % 25’lik sınırlamayı iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete’de
yayımlandı.

114

25.07.2013 Akaryakıt dağıtım şirketlerinin ÖTV’siz hava ve deniz yakıtı teslimlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

113

23.07.2013 OECD, Matrah Aşındırmaları ve Gelir Kaydırmaları (BEPS) konusundaki “Eylem Planı”nı yayınladı.

112

18.07.2013 İthal edilen mallara ilişkin satıcı firma tarafından düzenlenen “credit note”larla ilgili KDV düzeltmesi hakkında özelge.

111

17.07.2013 Banka, sigorta şirketi ve aracı kurumların Vergi Usul Kanunu’ndan doğan bildirim yükümlülükleri.

110

16.07.2013 Türkiye-Belçika Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın bazı maddelerini revize eden protokol imzalandı.

109

08.07.2013 Alkollü içkiler ve tütün mamullerinde uygulanan asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları ÜFE oranında artırıldı.

108

05.07.2013 Gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları (01.07.2013-31.12.2013).

107

05.07.2013 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan; gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk
yardımı ile sigortalılara yapılan ödemelerdeki istisna tutarları.

106

04.07.2013 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-fatura uygulaması kapsamında özel entegrasyon izni verilen şirket açıklandı.

105

02.07.2013 Sosyal güvenlik primine esas kazançların 1.7.2013-31.12.2013 döneminde uygulanacak olan alt ve üst sınırları.

104

01.07.2013 2013 yılında mali tatil 2 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır.

103

01.07.2013 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla değerlenmesinde esas alınacak
borsa rayiçleri.

102

01.07.2013 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret tutarları.

101

01.07.2013 “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” kullanma zorunluluğuna ilişkin süre 1 Ekim’e uzatıldı.

100

27.06.2013 2012 yılı yevmiye defteri kapanış tasdikinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar yaptırılması gerekiyor.

99

27.06.2013 Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2013 yılına ilişkin ilk taksitlerin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

98

24.06.2013 EPDK’dan alınması gereken Uygunluk Yazısı için başvuru tarihi ertelendi.

Kasım 2013 “Uluslararası Görevlendirmeler” Özel Sayısı

Vergi Takvimi
2013 Kasım ayı mali yükümlülükler takvimi
7 Kasım 2013 Perşembe
11 Kasım 2013 Pazartesi
14 Kasım Perşembe
15 Kasım 2013 Cuma

18 Kasım 2013 Pazartesi
20 Kasım 2013 Çarşamba

25 Kasım 2013 Pazartesi

26 Kasım 2013 Salı

Ekim 2013 dönemine ilişkin çeklere ait değerli kâğıtlar vergisinin bildirimi ve ödenmesi
16-31 Ekim 2013 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 dönemine ait 3. üç aylık geçici verginin elektronik ortamda gönderilmesi
Ekim 2013 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi 		
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi 			
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda 		
gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin
ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 dönemine ait 3. üç aylık geçici verginin ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait belediyelere ödenecek vergilerin (haberleşme vergisi hariç) beyanı ve ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin
ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerle ilgili veraset
ve intikal vergisinin elektronik ortamda beyanı ve ödemesi
Ekim 2013 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı
Ekim 2013 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı
Ekim 2013 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti 		
bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin elektronik ortamda beyanı
Ekim 2013 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi
Ekim 2013 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi
1-15 Kasım 2013 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi stopajının ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait muhtasar beyanname ile beyan edilen kurumlar vergisi stopajının ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait katma değer vergisi ödenmesi
Ekim 2013 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti 		
bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi
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Pratik Bilgiler

Kasım 2013

Gelir Vergisi
Gelir vergisi tarifesi- 2013 (Ücretler)
Gelir dilimi
10.700 TL’ye kadar
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası
94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası

Amortisman sınırı
Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35

Uygulandığı yıl
2011
2012
2013

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35

Reeskont işlemlerinde
Avans işlemlerinde
VUK kapsamındaki reeskont işlemlerinde

Reeskont ve avans işlemlerinde iskonto ve faiz oranları

Gelir vergisi tarifesi- 2013 (Diğer gelirler)
Gelir dilimi
10.700 TL’ye kadar
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, fazlası

Gelir vergisinden istisna günlük yemek yardımı (KDV hariç)
Uygulandığı yıl
2011
2012
2013

Tutar (TL)
10,70
11,70
12,00
Engellilik indirimi (2013)

Engellilik derecesi
Birinci derece engelliler için
İkinci derece engelliler için
Üçüncü derece engelliler için

Tutarı (TL)
800
400
190

Asgari geçim indirimi (2013)
Çocuk sayısı/ Çocuk yok
Eşin durumu
Çalışıyor
73,40 TL
Çalışmıyor
88,07 TL

1 çocuk

2 çocuk

3 çocuk

4 çocuk

84,40 TL
99,08 TL

95,41 TL
110,09 TL

102,75 TL
117,43 TL

110,09 TL
124,77 TL

Konut kira geliri istisnası
Gelirin elde edildiği yıl
2011
2012
2013

Tutar (TL)
2.800
3.000
3.200

Değer artış kazançlarında istisna (Menkul kıymetler hariç)
Kazancın sağlandığı yıl
2011
2012
2013

Tutar (TL)
8.000
8.800
9.400

Arızi kazançlara ilişkin istisna
Kazancın sağlandığı yıl
2011
2012
2013
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı
Tutar (TL)
3.129,25
3.254,44

Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun

Tecil faizi oranları (Yıllık)
Oran (%)
24
19
12

Yeniden değerleme oranları
Yıl
2010
2011
2012
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Tutar (TL)
1.251.383,40
1.379.775,30
1.487.397,70
Damga vergisi oran ve tutarları (2013)

Damga vergisine tabi kağıtlar
Sözleşmeler
Ücretler (Avanslar dahil)
Kira sözleşmeleri
Bilanço
Gelir tablosu
Yıllık gelir vergisi beyannamesi
Kurumlar vergisi beyannamesi
Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler
SGK sigorta prim bildirgesi

Oran/Tutar
Binde 9,48
Binde 7,59
Binde 1,89
30,60 TL
14,85 TL
39,65 TL
53,00 TL
26,25 TL
19,55 TL

Veraset ve İntikal Vergisi
İstisnalar (2013 yılı)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras
hisselerinde
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde
kazanılan ikramiyelerde

140.774 TL
281.720 TL
3.244 TL
3.244 TL

Vergi tarifesi (2013 yılı)
Vergi Oranı
Veraset yoluyla intikal

İvazsız intikal

%1
%3
%5
%7

% 10
% 15
% 20
% 25

% 10

% 30

İlk 190.000 TL için
Sonra gelen 430.000 TL için
Sonra gelen 940.000 TL için
Sonra gelen 1.800.000 TL için
Matrahın 3.360.000 TL’yi aşan
bölümü için

Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlik

Brüt asgari ücret
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
Gelir vergisi matrahı
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
Kesilecek gelir vergisi
Damga vergisi (binde 7,59)
Kesintiler toplamı
Net asgari ücret

01.01.201330.06.2013 (TL)
978,60
137,00
9,79
831,81
124,77
73,40
51,37
7,43
205,59
773,01

01.07.201331.12.2013 (TL)
1.021,50
143,01
10,22
868,27
130,24
73,40
56,84
7,75
217,82
803,68

Yıllık brüt asgari ücret (16 yaşını doldurmuş işçiler)
Oran (%)
7,7
10,26
7,8

Fatura düzenleme sınırı
Uygulandığı yıl
2011
2012
2013

Azami damga vergisi (Her bir kağıt için)
Uygulandığı yıl
2011
2012
2013

Asgari ücret ve yasal kesintiler (16 yaşını doldurmuş işçiler)

Oran (%)
2,50
1,95
1,40

Uygulandığı dönem
28.04.2006 - 20.11.2009
21.11.2009 - 20.10.2010
21.10.2010 tarihinden itibaren

Damga Vergisi

Ödemeler / kesintiler

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları (Aylık)
Uygulandığı dönem
21.04.2006 - 18.11.2009
19.11.2009 - 18.10.2010
19.10.2010 tarihinden itibaren

% 9,50
% 11,00
% 11,00

Not: Bu oranlar 21.06.2013 tarihinden itibaren yapılan işlemler için geçerlidir.

Matrah dilim tutarları
Tutar (TL)
19.000
20.000
21.000

Uygulandığı dönem
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2013 - 31.12.2013

Tutar (TL)
700
770
800

Tutar (TL)
700
770
800

Uygulandığı yıl
2011
2012
2013

Tutar (TL)
9.801,00
10.962,00
12.000,60

Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları
Uygulandığı dönem
01.01.2013-30.06.2013
01.07.2013-31.12.2013
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Alt sınır (TL)
978,60
1.021,50

Üst sınır (TL)
6.360,90
6.639,90
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Income Tax
Income tax tariffs- 2013 (Salaries)

Depreciation limit

Income bracket
Up to TRL 10.700
For TRL 26.000; for the first TRL 10.700, TRL 1.605, for above
For TRL 94.000; for the first TRL 26.000, TRL 4.665, for above
For more than TRL 94.000, for TRL 94.000, TRL 23.025, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %

Income tax tariffs- 2013 (Other income)
Income bracket
Up to TRL 10.700
For TRL 26.000; for the first TRL 10.700, TRL 1.605, for above
For TRL 60.000; for the first TRL 26.000, TRL 4.665, for above
For more than TRL 60.000, for TRL 60.000, TRL 13.845, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %

Year
2011
2012
2013

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance transactions
In rediscount transactions
In advance transactions
In rediscount transactions under TPL

Amount (TRL)
10,70
11,70
12,00

Note: These rates are applicable to the transactions conducted as from 21.06.2013.

Maximum stamp duty (For each paper)
Year
2011
2012
2013

Degree of disablement
For 1st degree disabled
For 2nd degree disabled
For 3rd degree disabled

Amount (TRL)
800
400
190

Minimum living allowance (2013)
No
children

1 child

2 children

TRL 73,40
TRL 88,07

TRL 84,40
TRL 99,08

TRL 95,41
TRL 110,09

Amount (TRL)
1.251.383,40
1.379.775,30
1.487.397,70
Stamp duty rates and amounts (2013)

Disability allowance (2013)

Number of
children /Status
of spouse
Employed
Unemployed

3 children

4 children

TRL 102,75 TRL 110,09
TRL 117,43 TRL 124,77

Exemption for house rental income
Year when the income is derived
2011
2012
2013

Amount (TRL)
2.800
3.000
3.200

Exemption in capital gains (Except securities)
Year when the gain is derived
2011
2012
2013

Amount (TRL)
8.000
8.800
9.400

Papers subject to stamp duty
Contracts
Wages (Including advances)
Rental contracts
Balance sheet
Income statement
Annual income tax return
Corporate tax return
Value added tax and withholding tax returns
Social Security Institution insurance premium declarations

Year when the gain is derived
2011
2012
2013

Amount (TRL)
19.000
20.000
21.000

The upper limit of severance pay exempt from income tax
Period
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2013 - 31.12.2013

Amount (TRL)
3.129,25
3.254,44

Tax Procedures Law (TPL) and Law No. 6183

Exemptions (2013)
For shares of inheritance corresponding to each descendant
including adopted children and the spouse
For share of inheritance corresponding to the spouse if
there is no descendant
For transfers conducted without any consideration
For prizes won in competitions and lotteries held for money and property

Period
21.04.2006 - 18.11.2009
19.11.2009 - 18.10.2010
Since 19.10.2010

Rate (%)
2,50
1,95
1,40

Deferral interest rates (Annual)
Rate (%)
24
19
12
Revaluation rates
Year
2010
2011
2012

Rate (%)
7,7
10,26
7,8
Limit for issuing invoice

Year
2011
2012
2013

Amount (TRL)
700
770
800

TRL 140.774
TRL 281.720
TRL 3.244
TRL 3.244

Tax tariff (2013)
Tax rate
Tax base bracket amounts

Transfer through
inheritance

For the first TRL 190.000
For the next TRL 430.000
For the next TRL 940.000
For the next TRL 1.800.000
For the tax base portion exceeding
TRL 3.360.000

Transfer without
any consideration

1%
3%
5%
7%

10 %
15 %
20 %
25 %

10 %

30 %

Minimum Wage and Social Security
Minimum wage and withholdings (Employees over the age of 16)
Payments / withholdings

Delay charge and delay interest rates (Monthly)

Rate/Amount
9,48 per thousand
7,59 per thousand
1,89 per thousand
TRL 30,60
TRL 14,85
TRL 39,65
TRL 53,00
TRL 26,25
TRL 19,55

Inheritance and Transfer Tax

Exemption in incidental income

Period
28.04.2006 - 20.11.2009
21.11.2009 - 20.10.2010
Since 21.10.2010

9,50 %
11,00 %
11,00 %

Stamp Duty

Daily meal allowance exempt from income tax (VAT excluded)
Year
2011
2012
2013

Amount (TRL)
700
770
800

Gross minimum wage
Social security premium employee’s
contribution (14 %)
Unemployment insurance premium
employee’s contribution (1 %)
Income tax base
Income tax calculated (15 %)
Minimum living allowance (Single) (-)
Income tax to be withheld
Stamp duty (7,59 per thousand)
Total withholdings
Net minimum wage

01.01.201330.06.2013 (TRL)
978,60

01.07.201331.12.2013 (TRL)
1.021,50

137,00

143,01

9,79
831,81
124,77
73,40
51,37
7,43
205,59
773,01

10,22
868,27
130,24
73,40
56,84
7,75
217,82
803,68

Annual gross minimum wage (Employees over the age of 16)
Year
2011
2012
2013

Amount (TRL)
9.801,00
10.962,00
12.000,60

The lower and upper limits of monthly earnings that will be the basis for
social security premium
Period
01.01.2013-30.06.2013
01.07.2013-31.12.2013
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Lower limit (TRL)
978,60
1.021,50

Upper limit (TRL)
6.360,90
6.639,90
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına
verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri
ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı
oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok,
üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi
olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.
EY’nin sunduğu vergi hizmetleri
İşleriniz gerçek potansiyellerine güçlü temeller üzerinde yapılandırılarak
ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilerek ulaşabilir. EY olarak vergi
yükümlülüklerinizi sorumlu ve zamanında yerine getirmenizin önemli bir
fark ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bu nedenle 140’tan fazla ülkedeki
32,000 vergi çalışanlarımız nerede olursanız olun ve vergi ihtiyaçlarınız
ne olursa olsun kaliteli hizmet anlayışımıza duyduğumuz tereddütsüz
bağlılık temelinde sizlere teknik bilgi, iş tecrübesi ve tutarlı metodolojiler
sunmaktadır.
© 2013 EYGM Limited.
Tüm Hakları Saklıdır.

ey.com/tr
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
twitter.com/EY_Turkiye
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel
hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir
konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

