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Bu konuyu, önemine binaen yeniden gündeminize getiriyoruz.

 “Maafl bütçesi promosyonlar›” çerçevesinde gerek kamu kurumlar›, gerekse özel sektör
kurulufllar› ile kontratlar düzenlenebilmektedir.

Bu çerçevede bankalarca yap›lan ödemeler protokol düzenlenmek flart›yla “gider” yaz›labilir.
Zira bu kurulufllara, belli bir ifli almak için ödeme yap›lmakta ve bu husus da protokole
ba¤lanmaktad›r. Bu protokolde ilgili kurulufl, hak edece¤i bedelin kendisi yerine baflka bir
kurulufla ödenmesini isteyebilir. Bu talep, bankalarca yap›lacak ödemenin gider yaz›labilmesi
yönünden önemli de¤ildir. Çünkü, protokole göre bankan›n muhatab› kurumun kendisidir
ve ödeme hukuken ona yap›lm›fl say›l›r. Dolay›s›yla, gider yazma aç›s›ndan bir sak›nca yoktur.
Belgeleme aç›s›ndan da, yap›lan protokol ve ödeme/havale evraklar› yeterlidir.

Maafl bütçe ödemesinin, vergi mükellefi özel kurulufllara yap›lmas› halinde, bu kurulufllarca
ayr›ca fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Zira, yap›lan ödeme banka aç›s›ndan “gider”, özel
sektör kuruluflu aç›s›ndan da “gelir” mahiyetindedir. ‹lgili kurulufl ödemenin baflka bir
kurulufla yap›lmas›n› istese de, gelir kendi geliridir ve kurum kazanc›na dahil edilmesi
gerekmektedir.

Maliye Bakanl›¤›n›n sayfan›n devam›nda yer alan muktezas› uyar›nca, özel flirketlerle yap›lan
maafl bütçeleri karfl› taraf›n geliri olmakta ve flirketin söz konusu tutar için fatura kesmesi,
dolay›s›yla tutar›n içerisinden KDV hesaplayarak vergi dairesine yat›rmas› gerekmektedir.
Faturan›n üzerine ise, "Banka ile ../../2007 tarihinde imzalanan Maafl Ödeme Sözleflmesi
kapsam›nda yap›lan ödeme karfl›l›¤›" ibaresi konulabilir.

Fatura kesilmedi¤i durumda özel sektör kuruluflu için KDV, kurumlar vergisi ve özel usulsüzlük
cezas› riski bulunmaktad›r.

Öte yandan, bankalar aç›s›ndan da fatura al›nmad›¤› için özel usulsüzlük cezas› riski vard›r.
Ceza tutar›, fatura kesilmeyen tutar›n %10'u nispetindedir (Maksimum 64.000 YTL). Bankan›n,
özel flirketin vergi ve cezalar›ndan dolay› do¤rudan bir sorumlulu¤u bulunmamaktad›r.



fiirket personelinin ücret ödemelerinin sözleflme kapsam›nda özel bir banka arac›l›¤›
ile yap›lmas› durumunda bankan›n firmaya yapaca¤›  ödemenin KDV'ye tabi olup olmad›¤›
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GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü)

‹lgi:………. tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde; flirketinizin personel ücret ödemelerinin, sözleflme
kapsam›nda özel bir banka arac›l›¤› ile yap›lmas›n›n planland›¤›, bankan›n sözleflmeye istinaden
firman›za yapaca¤› karfl›l›ks›z ödemenin katma de¤er vergisine tabi olup olmad›¤›  hususunda
Baflkanl›¤›m›z›n görüflü talep edilmektedir.

Bilindi¤i üzere; 3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun; 1. maddesinin 1.
f›kras›nda; Türkiye'de ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan
teslim ve hizmetlerin katma de¤er vergisine tabi oldu¤u; 4. maddesinde hizmetin; teslim ve
teslim say›lan ifllemler oldu¤u haller ile mal ithalat› d›fl›nda kalan ifllemler oldu¤u ve bu
ifllemlerin bir fleyi yapmak, ifllemek, meydana getirmek, imal etmek, bir fleyi yapmamay›
taahhüt etmek gibi flekillerde gerçekleflece¤i hükmüne yer verilmifl;

Yine Kanun’un 10. maddesinde ise; vergiyi do¤uran olay›n, mal teslimi ve hizmet
ifas› hallerinde, mal›n teslimi veya hizmetin yap›lmas›, mal›n tesliminden veya hizmetin
yap›lmas›ndan önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen
miktarla s›n›rl› olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi an›nda meydana
gelece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Di¤er taraftan; ayn› Kanun’un 20. maddesinde; teslim ve hizmet ifllemlerinde matrah›n,
bu ifllemlerin karfl›l›¤›n› teflkil eden bedel oldu¤u belirtilmifl, 24. maddesinin c f›kras›nda ise;
vade fark›, fiyat fark›, faiz, prim gibi çeflitli gelirler ile servis ve benzer adlar alt›nda sa¤lanan her
türlü menfaat, hizmet ve de¤erler matraha dahil unsurlar aras›nda say›lm›flt›r.

Bankac›l›k faaliyetinde bulunan birçok kurulufl, sahibi bulunduklar› kartlar›n kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmak, mevduat ve müflteri say›lar›n› artt›rman›n yan› s›ra çapraz sat›fl olanaklar›n›
da kullanmak amac›yla müflterileriyle personel maafl ödemelerine iliflkin anlaflmalar
yapmaktad›rlar.

Buna göre; flirketiniz personelinin maafllar›n›n belirli bir bankaya aktar›lmas›n›n
taahhüt edilmesi ve sözleflmede belirtilen süreler içinde söz konusu bankaya çal›flanlar›n›z›n
maafllar›n›n yat›r›lmas› hizmet niteli¤inde olup, bankan›n firman›za yapaca¤› ödemeler genel
oranda (% 18) KDV'ye tabi olacakt›r.

Bilgi  edinilmesini rica ederim.
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