Sanatç›lara Yap›lan Ödemelerde
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Bankalar ve di¤er finans ﬂirketleri sosyal sorumluluk çerçevesinde sanat ve sanatç›ya destek
sa¤layarak, sanat›n geliﬂimi ve etkinliklerin de geniﬂ kitlelere ulaﬂt›r›lmas›nda çaba sarf
etmektedir. Bu çerçevede sanatç›lara yap›lan ödemelerin vergi stopaj›, KDV, gider yazma ve
belgeleme düzeni konusunda bir hat›rlatma yapmak gere¤ini duymaktay›z.
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Düzenlenen konser ve benzer etkinliklerde görev yapan sanatç›lara yap›lan ödemelere iliﬂkin
düzenlenecek belgeler ile ilgili olarak, aﬂa¤›daki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
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I. Telif Kazanc› Kapsam›nda Yap›lan Ödemeler:

E¤er sanatç›ya yap›lan ödeme “Telif Kazanc›” niteli¤inde ise “Gider Pusulas›” düzenlenmeli
ve ödeme yap›lan kiﬂiye imzalat›lmal›d›r. Burada, yap›lacak ödemenin “Telif Kazanc›” olup
olmad›¤› önem kazanmaktad›r.
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a) Telif Kazançlar›:
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Telif kazançlar› Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenmiﬂtir. “Serbest Meslek
Kazançlar›nda ‹stisna” baﬂl›kl› maddede, telif haklar›ndan elde edilen kazançlar›n vergiden
istisna oldu¤u hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
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An›lan maddeye göre, müellif, mütercim, heykelt›raﬂ, ressam, hattat, bestekar ve mucitler
ile bunlar›n kanuni mirasç›lar›n›n ﬂiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araﬂt›rma ve
incelemeleri, röportaj, karikatür, film, radyo ve televizyon senaryosu ve oyunu gibi eserlerini
gazete, dergi, video bant, radyo, televizyon ve videoda yay›nlamak veya kitap, resim, heykel
ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlar›n› satmak veya bunlar üzerinde mevcut haklar›n›
devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri has›lat gelir vergisinden
müstesnad›r.
Eserlerin neﬂir, temsil, icra ve teﬂhir gibi suretlerle de¤erlendirilmesi karﬂ›l›¤›nda al›nan
bedel ve ücretler istisnaya dahil olup, bu kazançlar›n ar›zi olarak elde edilmesi istisna
hükmünün uygulanmas›na engel teﬂkil etmemektedir.
Buna göre; kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlar›n›n sat›lmas›
veya bunlar üzerindeki mevcut haklar›n devir veya temlik edilmesi veya kiralanmas› suretiyle
elde edilen has›lat ile ﬂiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araﬂt›rma ve incelemeler, röportaj,
karikatür, foto¤raf, film, video bant, radyo ve televizyon senaryosu veya oyunu gibi eserlerin
gazete, dergi, radyo, televizyon ve videoda yay›nlanmas› suretiyle elde edilen has›lat bizzat
müellif, mütercim, heykelt›raﬂ, hattat, ressam, bestekar veya mucitler taraf›ndan veya
bunlar›n kanuni mirasç›lar› taraf›ndan elde edildi¤inde gelir vergisinden müstesnad›r.
Dolay›s›yla, örne¤in bir yazar›n meydana getirdi¤i piyes veya roman gibi eserlerin sahnede
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temsil edilmesi karﬂ›l›¤›nda al›nan bedel istisnadan yararland›¤› gibi kitap, ﬂiir, makale,
röportaj ve karikatürlerin, gazete ve dergi gibi süreli yay›nlarda yay›nlanmas› neticesinde
sa¤lanan kazanç da gelir vergisinden istisnad›r. ﬁark› sözü besteleyenlerin telif hakk›n›n
sat›ﬂ›, seslendirilmesi ve konserlerde icra edilmesi faaliyetleri de gelir vergisinden müstesnad›r.
b) Gelir Vergisi Tevkifat›:
Sanatç›lara yap›lan ödeme için “Gider Pusulas›” düzenlenir ve yap›lan ödemeden %17
oran›nda gelir vergisi stopaj› yap›l›r (G.V. K. madde 94/ 2-a). Kesilen bu vergi muhtasar
beyanname ile bankan›n ba¤l› oldu¤u vergi dairesine beyan edilip ödenir.
c) KDV uygulamas›:
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Devaml›l›k arz eden telif kazanc›nda, ayr›ca, brüt tutar üzerinden iﬂin niteli¤ine göre %18
veya %8 oran›nda Katma De¤er Vergisi hesaplanmal› ve 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan
edilmelidir.
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Bu konuda, 19 seri no.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nde, ar›zi nitelik taﬂ›yan serbest
meslek kazançlar›nda katma de¤er vergisinin uygulanmayaca¤› belirtildikten sonra, vergi
kapsam›nda bulunan serbest meslek erbab›n›n gerçek usulde katma de¤er vergisi
mükellefiyetlerinin sadece Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesine giren iﬂlemlerden ibaret
olmas› ve iﬂlemlerin tamam›n› ayn› Kanun'un 94. maddesinde yaz›l› kiﬂi ve kuruluﬂlara
yapmalar› halinde katma de¤er vergisinin bu kiﬂi ve kuruluﬂlarca sorumlu s›fat›yla beyan
edilmesi konusunda aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r,
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Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun sözü edilen 18. maddesi kapsam›na giren eserlerin
veya eser üzerindeki haklar›n, münhas›ran ayn› kanunun 94. maddesinde zikredilen kiﬂi ve
kuruluﬂlara teslim edilmesi halinde, katma de¤er vergisinin bu kiﬂi veya kuruluﬂlar taraf›ndan
sorumlu s›fat›yla beyan edilmesi Maliye Bakanl›¤›nca; 21.3.1986 tarih ve 19054 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan 19 seri no.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile uygun görülmüﬂtür.
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Serbest meslek erbab›n›n bu uygulamadan faydalanabilmesi için;
i) Katma de¤er vergisi mükellefiyetlerinin, sadece gelir vergisi kanununun 18. maddesi
kapsam›na giren iﬂlemlerden ibaret olmas› yani ticari, s›nai, zirai ve serbest meslek faaliyeti
dolay›s›yla katma de¤er vergisi mükellefi olmamas›,
ii) ‹ﬂlemlerin tamam›n›n ayn› Kanun’un 94. maddesine göre gelir vergisi stopaj›na tabi
bulunmas› gerekmektedir. Buna göre 18. madde kapsam›na giren teslim veya hizmetlerini,
94. maddede say›lan kiﬂi ve kuruluﬂlar yan›nda, maddede yer almayanlara da yapanlar bu
uygulamadan faydalanamayacakt›r.
iii) ‹ﬂlemleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi kapsam›na girenlerden bu uygulamadan
faydalanmak isteyenlerin, iﬂlemden önce ilgili vergi dairelerine yaz›l› olarak baﬂvurmalar›
zorunludur.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde say›lan kiﬂi veya kuruluﬂlar, ayn› kanunun
18. maddesi kapsam›na giren kiﬂilere yapacaklar› ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi
stopaj›na esas olan miktar üzerinden (eserin niteli¤ine göre) katma de¤er vergisini hesaplay›p
vergi sorumlular›na ait katma de¤er vergisi beyannamesi ile sorumlu s›fat›yla beyan edip
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ödeyeceklerdir. Ancak, bu ﬂekilde iﬂlem yap›labilmesi için Gelir Vergisi Kanunu’nun 18.
maddesi kapsam›na giren eser sahiplerinin bu durumu önceden vergi sorumlusuna bildirmesi
gerekmektedir. ‹ﬂlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular taraf›ndan
yerine getirilen serbest meslek mensuplar› ise ayr›ca katma de¤er vergisi beyannamesi
vermeyecek ve defter tutmayacaklard›r. ‹ﬂlemin belgelenmesi ise Vergi Usul Kanunu'nun
genel hükümlerine göre gerçekleﬂtirilecektir.
Ancak, telif hakk›na konu olan hususlarda devaml›l›k arz edecek ﬂekilde faaliyette
bulunulmamas› ve iﬂin mutad› meslek haline getirilmemesi ﬂart›yla “ar›zi serbest meslek
faaliyeti” kapsam›ndaki kazançlar Katma De¤er Vergisi'ne tabi tutulmayacakt›r,
II. Telif Kazanc› D›ﬂ›nda Yap›lan Ödemeler:
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Tüm sanatç›lardan, telif kazanc› kapsam›ndaki ödemeler hariç olmak üzere, yap›lan ödemeler
karﬂ›l›¤›nda “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemeleri talep edilmelidir. “Serbest Meslek
Makbuzu” düzenlenmemesi halinde bankan›n ve ilgili kiﬂilerin vergisel aç›dan çeﬂitli risklerle
karﬂ›laﬂaca¤› hususu bilinmeli ve sanatç›lar bu konuda uyar›lmal›d›r.
a) Ar›zi Olarak Verilen Hizmetler:
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Konser veya benzer bir etkinli¤e ar›zi olarak, bir y›l içerisinde bir kez kat›lan bir sanatç›
“Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemiyorsa bankalar taraf›ndan “Gider Pusulas›” düzenlenmeli
ve ödeme yap›lan kiﬂiye imzalat›lmal›d›r.
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Gider Pusulas›'na sadece % 20 oran›nda Gelir Vergisi stopaj› uygulanmal›d›r (GVK madde
94/ 2-b). Ar›zi olarak yap›lan iﬂ için KDV tahakkuku söz konusu de¤ildir.
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b) Sürekli Olarak Verilen Hizmetler:
Ar›zi olarak de¤il sürekli bazda hizmet verildi¤i durumda sanatç›lar›n “Serbest Meslek
Makbuzu” vermeleri, bankalar›n da bunu almalar› görevi vard›r. Zira, mevzuat›m›za göre
serbest meslek erbab› y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermek, defter tutmak ve serbest
meslek makbuzu düzenlemek durumundad›r.
Bu durumda da ödeme s›ras›nda % 20 oran›nda gelir vergisi stopaj› uygulanmal›d›r (GVK
madde 94/ 2-b). Burada sanatç›lar ar›zi olarak de¤il sürekli bazda hizmet verdikleri için,
ödeme tutar› üzerinden katma de¤er vergisi yükümlülü¤ü de do¤maktad›r. Bu yükümlülük
esasen “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemek zorunda olan sanatç›ya aittir. Bu husus
sanatç›ya aç›klanmal› ve kendisinden serbest meslek makbuzu talep edilmelidir.
Ancak, sanatç›lar bazen çeﬂitli nedenlerle “Serbest Meslek Makbuzu” düzenleyememektedir.
Bu durumda, bu kiﬂilere yap›lacak ödemeler yine “Gider Pusulas›” ile belgelenmelidir.
Düzenlenen “Gider Pusulas›” ilgili sanatç› taraf›ndan imzalanmal›d›r. Ancak bu durumda,
“Serbest Meslek Makbuzu” yerine “Gider Pusulas›” al›nd›¤› için olas› bir vergi incelemesinde,
banka aç›s›ndan her bir belge dolay›s›yla 139 YTL Özel Usulsüzlük Cezas› (y›ll›k maksimum
64.000 YTL) ödenmesi söz konusu olabilecektir (VUK madde 353/ 1).
KDV aç›s›ndan da; Maliye Bakanl›¤›nca bankalara bu konuda bir sorumluluk verilmemiﬂ
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olmakla beraber, e¤er sanatç›lar KDV yükümlülü¤ünün kendisi ad›na banka taraf›ndan yerine
getirilmesini talep ederse, kendilerinin beyan› üzerine gelir vergisi stopaj›na ilaveten brüt
tutar üzerinden iﬂin niteli¤ine göre %18 veya %8 oran›nda KDV hesaplanmas› ve 2 no.lu
KDV beyannamesi ile beyan edilmesi uygun olacakt›r. Böylece sanatç›lar nezdinde olas› bir
incelemede, sanatç› verdi¤i hizmet nedeniyle kazand›¤› gelirlerin KDV'sinin banka taraf›ndan
ödendi¤ini ileri sürebilecektir. Ancak bu usul tamamen bankan›n kabul etmesi halinde ve
ihtiyaten uygulama imkan› bulabilecektir.
III. Di¤er Hususlar:
KDV'nin hesaplanmas› gereken durumlarda düzenlenen gider pusulalar›nda KDV
gösterilmesine gerek yoktur. Ancak brüt tutar üzerinden gerekli hesaplama yap›larak, ortaya
ç›kan KDV sorumlu s›fat›yla beyan edilmelidir.
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Sanatç›larla yap›lan anlaﬂma uyar›nca sanatç›ya yabanc› para üzerinden ödeme yap›ld›¤›nda
“Gider Pusulas›” ödemenin yap›ld›¤› günkü TCMB döviz al›ﬂ kurundan hesaplanan YTL
karﬂ›l›¤› üzerinden düzenlenmelidir.
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Yabanc› veya yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik Türk sanatç›lara yap›lacak ödemeler ise vergisel aç›dan
farkl›l›k gösterebilecektir. Bu nedenle, bu kiﬂilere yap›lacak ödemelerle ilgili olarak ayr›ca
ülkeler aras› vergi anlaﬂmalar›na bak›lmal›d›r.
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