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            İlgide kayıtlı talep formunuzda, 04.01.2013 tarihinden itibaren iş güvenliği danışmanlığı
faaliyetinde bulunduğunuzu, iş güvenliği uzmanı olmanız nedeniyle aynı zamanda 6331 sayılı İş
Güvenliği  Kanunu nedeniyle  hizmet verdiğiniz  firmalarda 4/a (sigortalı)  olarak gözüktüğünüzü,
çalıştığınız serbest meslek faaliyeti yeni bir meslek örgütü olması sebebiyle herhangi bir meslek
odası da bulunmadığından meslek kuruluşuna kaydınızın bulunmadığı, işiniz gereği firmalara her ay
standart olarak ve bazı firmalara da bir kereye mahsus iş güvenliği hizmeti verdiğinizi belirtip,
yaptığınız  işin  Gelir  Vergisi  Kanununun 65 inci  maddesine göre  serbest  meslek  faaliyeti  olup
olmadığı, serbest meslek faaliyeti ise aynı Kanunun 94 üncü maddesine göre kesintiye tabi serbest
meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde "Ücret, işverene tabi ve belirli bir
işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile
temsil edilebilen menfaatlerdir.

             Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans,
aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir
ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş
bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü,

             65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest
meslek kazancıdır.

             Serbest meslek faaliyeti; 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." hükmü yer almaktadır.

            85 inci maddesinde, "Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde
elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler.
Bu kanuna göre beyanı  gereken gelirlerin  yıllık  beyannamede toplanması  zorunludur."  hükmü
verilmiştir.

             Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise kamu idare ve müesseseleri,
iktisadi  kamu müesseseleri,  sair  kurumlar,  ticaret şirketleri,  iş  ortaklıkları,  dernekler,  vakıflar,
dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini
beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai
işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler maddede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben
yaptıkları  sırada,  istihkak  sahiplerinin  gelir  vergilerine  mahsuben  tevkifat  yapmaya  mecbur
oldukları hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi
nam ve hesabına yapılması halinde iş güvenliği uzmanlığı faaliyetinden elde edilecek kazançlar

http://www.gib.gov.tr/node/90162


serbest  meslek  kazancı  olarak  değerlendirilecek  olup,  buna  ilişkin  serbest  meslek  kazanç
mükellefiyeti tesis ettirilerek elde edilen kazancın yıllık beyannameyle bildirilmesi gerekir. Ayrıca,
bu faaliyetten dolayı tarafınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin
birinci fıkrasında sayılan kişilerce yapılması durumunda bu ödemeler üzerinden aynı fıkranın (2/b)
bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

            Ancak, iş güvenliği uzmanlığı faaliyetinin bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak
sürdürülmesi halinde elde edilen gelir ücret olup, Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104
üncü maddeleri uyarınca vergilendirilecektir.

            Diğer taraftan, bir işverenden tevkifat yapılarak elde edilecek ücret, Gelir Vergisi
Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca serbest meslek kazancı kapsamında verilecek beyannameye
dahil edilmeyecektir. Ancak, başka bir işverenden de ücret geliri elde etmeniz ve birden sonraki
işverenden elde ettiğiniz ücretlerin toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci diliminde
yer alan (2013 yılı için 26.000 TL) tutarı aşması halinde, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş
tüm ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinize rica ederim.

  

 

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

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

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


