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Kamu ve Özel Kurulufllar ile Bankalar
Aras›nda Düzenlenen Maafl Ödeme Protokolleri
Gere¤ince Yap›lan "Promosyon" Ödemelerinin

Vergisel Boyutu
BFS - 2008/23

‹stanbul, 25.11.2008

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›nca 20.11.2008 tarihinde “Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu Sirküleri/4”
yay›nlanm›flt›r. Söz konusu sirküler, daha önce “08.08.2007 BFS-4” ve “08.10.2007 BFS-11”
say›l› sirkülerlerimizde aç›klad›¤›m›z hususlar› içermekte olup, konuyu tekrar hat›rlatmak
üzere Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n sirkülerine sayfan›n devam›nda yer verilmifltir.

K›saca özetlemek gerekirse;

Bankalarca yap›lan maafl promosyon ödemeleri banka aç›s›ndan gider niteli¤indedir.

Kamu kurumlar›, üniversiteler gibi kurumlarla yap›lan protokollere ve ödeme
dekontuna istinaden gider yaz›l›rlar.

Söz konusu ödemeler iflle ilgili bir ödeme oldu¤u için veraset ve intikal vergisi
konusuna girmezler.

Nihai olarak, bu kurumlar›n personeline yap›lan ödemelerden gelir vergisi stopaj›
yap›lmaz. Zira banka ile bu kifliler aras›nda “iflveren-çal›flan” iliflkisi yoktur.

Maafl promosyon ödemesi kurumlar vergisi mükellefi olan bir kuruma yap›lm›fl
ise, o kurumun bankaya hitaben fatura düzenlemesi ve bu tutar› kurum kazanc›na
dahil etmesi gerekir.

Söz konusu sirkülerlerimize www.jpatr.com sitemizden ulaflabilirsiniz.
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MAL‹YE BAKANLI⁄I

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›

1.Girifl:

Kamu ve özel kurulufllar ile bankalar aras›nda yap›lan maafl ödeme protokolleri gere¤ince,
bankalar taraf›ndan söz konusu kurulufllara veya personeline ayni veya nakdi olarak yap›lan
"promosyon" ödemelerinin gelir vergisi ve veraset ve intikal vergisi yönünden nas›l
de¤erlendirilece¤i hususu bu sirkülerin konusunu oluflturmaktad›r.

2.Yasal Düzenleme:

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde; "Ücret, iflverene tabi ve belirli bir iflyerine
ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› verilen para ve ay›nlar ile sa¤lanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerdir" fleklinde tan›mlan›rken, ayn› maddenin devam›nda ücretin ödenek,
tazminat, kasa tazminat› (Mali sorumluluk tazminat›), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk›,
prim, ikramiye, gider karfl›l›¤› veya baflka adlar alt›nda ödenmifl olmas›n›n veya bir ortakl›k
münasebeti niteli¤inde olmamak flart› ile kazanc›n belli bir yüzdesi fleklinde tayin
edilmifl bulunmas›nin onun mahiyetini de¤ifltirmeyece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.

An›lan Kanun’un 62. maddesinde ise; iflverenlerin, hizmet erbab›n› ifle alan, emir ve
talimatlar› dahilinde çal›flt›ran gerçek ve tüzel kifliler oldu¤u belirtilmifltir.

7338 say›l› Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde
bulunan flah›slara ait mallar ile Türkiye'de bulunan mallar›n veraset tarikiyle veya herhangi
bir suretle olursa olsun ivazs›z bir tarzda bir flah›stan di¤er flahsa intikalinin veraset ve intikal
vergisine tabi oldu¤u, ayn› Kanun’un 2. maddesinin (d) f›kras›nda ise ivazs›z intikal tabirinin,
hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazs›z iktisaplar› ifade etti¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

3.Promosyon Ödemelerinin Gelir Vergisi ve Veraset ve ‹ntikal Vergisi  Kanunlar›
Yönünden De¤erlendirilmesi:

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’na göre bir ödemenin ücret say›labilmesi için, ifli yapan›n
iflverene tabi olmas›, muayyen bir iflyerine ba¤l› olarak çal›flmas›, ödemenin bir hizmetin
karfl›l›¤›n› teflkil etmesi ve verilen fleyin para, ay›n veya para ile temsil edilebilen bir menfaat
olmas› gerekmektedir.

7338 say›l› Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’na göre de; mallar›n veraset yoluyla veya her ne
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suretle olursa olsun ivazs›z bir flekilde bir flah›stan di¤er flahsa intikali veraset ve intikal
vergisine tabi olup, ivazl› intikaller ise bu vergiye tabi olmamaktad›r.

Bankalar taraf›ndan yap›lan promosyon ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu aç›s›ndan
de¤erlendirildi¤inde;

- Maafl promosyonlar›n›n bankalar taraf›ndan do¤rudan çal›flanlara puan veya nakit
olarak ödenmesi durumunda, banka ile çal›flanlar aras›nda iflçi-iflveren iliflkisi
olmad›¤›ndan,

- Bankalar taraf›ndan, vergi mükellefi olsun veya olmas›n promosyon anlaflmas› yap›lan
kuruma ödeme yap›lmas› ve bu ödemelerin gelir olarak kaydedilmeden çal›flanlara
aynen aktar›lmas› halinde, ödeme yapan kurum arac› durumunda olaca¤›ndan,

çal›flanlara yap›lan bu türden ödemelerin ücret olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.

Promosyon ödemelerinin banka taraf›ndan do¤rudan iktisadi faaliyeti olan kurumlara yap›lmas›
ve yap›lan ödemelerin kazanca dahil edilmesi durumunda, ilgili kurum taraf›ndan çal›flanlara
yap›lan ödeme banka promosyonu olma niteli¤ini kaybetmifl olaca¤›ndan ücretlerin
vergilendirilmesine iliflkin hükümlere göre de¤erlendirilecektir.

Bankalar, kendilerinden maafl alan personele kredi temin etme, kredi kart› verme, havale ve
EFT ifllemlerinin yap›lmas› gibi bankac›l›k ifllemlerinin bankalar›nda gerçeklefltirilmesini
sa¤lamak suretiyle ve hesaplardaki at›l paray› kullanarak ticari faaliyetlerini geniflletmeyi ve
ticari kazanç elde etmeyi amaçlamaktad›r. Dolay›s›yla, bankalar taraf›ndan yap›lan protokol
çerçevesinde söz konusu kurumlarda çal›flan personele promosyon ad› alt›nda yap›lan ödemeler
ivazs›z bir intikal niteli¤i tafl›mad›¤›ndan, veraset ve intikal vergisi kapsam›nda de¤erlendirilemez.

Bu aç›klamalara göre, bankalar taraf›ndan;
- ‹lgili protokoller gere¤i iflveren olan gerçek ve tüzel kiflilere yap›lan promosyon

ödemelerinin, iflverenin iktisadi faaliyetinin bulunmas› halinde ticari/kurum kazanc›
olarak de¤erlendirilmesi,

- Kamu kurum veya kurulufllar›yla yap›lan protokollere istinaden çal›flanlara yap›lan
promosyon ödemelerinin ücret olarak de¤erlendirilmemesi,

- Ödemelerin kamu kurum veya kurulufllar›na yap›lmas› ve bu tutarlar›n çal›flanlara
aktar›lmas›nda ilgili kurumun arac› olmas› halinde ücret olarak de¤erlendirilmemesi,

- Yap›lan söz konusu ödemelerin ivazl› bir intikal olmas› nedeniyle veraset ve intikal
vergisine tabi tutulmamas›

gerekmektedir.

Duyurulur.

Gelir ‹daresi Baflkan›
Mehmet Akif ULUSOY


