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            İlgide  kayıtlı  özelge  talep formunuzda,  ...  Sitesi  Yöneticiliğinin  ...  Vergi  Dairesi
Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğu, genel kurulca ... Sitesi yöneticisine aylık
350 TL net huzur hakkı tespit edildiği, ayrıca diğer üyelere de muhasebe işleri için 50 TL verildiği
belirtilerek,  yapılan  ödemeler  için  ...  Sitesi  Yöneticiliği  adına  muhtasar  beyanname  verilip
verilmeyeceği,  verilmesi  gerektiği  takdirde  muhtasar  beyannameyi  elektronik  ortamda
gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre alınıp alınamayacağı hususlarında Başkanlığımız
görüşü talep edilmiştir.

            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 yer almış olup, aynı maddenin 4'üncü bendinde
ise; Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret olarak vergilendirileceği hüküm altına
alınmıştır.

            Bilindiği üzere, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34'üncü maddesinde yönetici tarif
edildikten sonra, 35-38'inci maddelerinde bunların görevleri ve sorumlulukları belirtilmiş; 40'ıncı
maddesinde ise "Yönetici  yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir  ücret  tayin
edilmemiş olsa bile kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

            Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine
katılıp  katılmayacağı,  katılacaksa,  ne  oranda  katılacağını  kararlaştırır.  Bu  yolda,  bir  karar
alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına
katılmaz." hükmü yer almıştır.

            Buna göre, yönetici ve denetçilerin kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine
yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edilerek
vergilenmesi gerekir.  Ancak, yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesi halinde,
bunlara yönetim giderlerine katılmaması şeklinde sağlanan menfaatler, yukarıda belirtilen görev ve

http://www.gib.gov.tr/node/98083
http://www.gib.gov.tr/node/98083
http://www.gib.gov.tr/node/98083


sorumlulukların  külfeti  ve  bu görevin  yerine  getirilmesinde yapılması  gerekli  olan masrafların
karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerekir. Kat malikleri arasından
seçilen yöneticilere yönetim giderlerinin üstünde bir ödeme yapılması halinde ise fazla kısmın ücret
olarak vergilendirileceği tabiidir.

            Diğer taraftan, aynı Kanunun "Vergi Tevkifatı" başlıklı  94'üncü maddesinin birinci
fıkrasında; "(3946 sayılı  Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1/1/1994) Kamu
idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları,
dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler,
gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını
bilanço veya ziraî  işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan
ödemeleri  (avans  olarak  ödenenler  dahil)  nakden  veya  hesaben  yaptıkları  sırada,  istihkak
sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü yer almakta olup,
aynı fıkranın birinci bendinde de; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61'inci maddede yazılı olup
ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104'üncü maddelere göre gelir
vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı
bağımsız  bir  şahsiyeti  olan  teşekküller  genel  olarak  "sair  kurum"  olarak  tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan "Site Yöneticiliği"nin vergi
tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94'üncü madde içeriğinde yer
alan "sair kurum" olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; tevkifat uygulamasında "sair kurum" olarak
değerlendirilen site  yöneticiliklerine bağlı  olarak çalıştırılan ve kat  malikleri  arasından seçilen
yönetici ve denetçilere yönetim giderlerine katılmama oranında yapılan ödemelerin gerçek ücret
olarak kabul edilmemesi nedeniyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmaması gerekmekte olup bu
kişilere yönetim giderlerinin üzerinde bir ödeme yapılması durumunda ise fazla kısmın ücret olarak
vergilendirilmesi gerektiğinden bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

            Ancak kat malikleri dışından yönetici ve denetçi seçilmesi halinde ise, bu kişilere yapılan
ödemelerden, Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94, 103 ve 104'üncü maddelerine göre gelir vergisi
tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci
fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve
bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de
dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve
bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin
vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

            340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan
tebliğler gereğince aktif  büyüklüklerinin veya net satış  hâsılatlarının belli  bir  tutarın üzerinde
olması  nedeniyle  beyannamelerini  meslek  mensuplarına  imzalatma  zorunluluğu  bulunmayan
mükelleflerin  istemeleri  halinde  kendi  beyannamelerini  kullanıcı  kodu,  parola  ve  şifre  almak
suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

            Öte yandan, 15 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu  Genel  Tebliğinde  belirlenen  esaslar  çerçevesinde  beyannamelerini  elektronik  ortamda
doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif
büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın; muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede
bağımlı  olarak  çalışan  ve  3568  sayılı  Kanuna  göre  ruhsat  almış  bulunan  meslek  mensupları
tarafından yerine getirilenler ile herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali
müşavirlerle  tam  tasdik  sözleşmesi  imzalamış  olan  mükelleflerin  bağlı  bulundukları  vergi
dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin
gönderebilecekleri açıklanmıştır.



            Yukarıda belirtilen şartları taşımayan mükelleflerin ise beyannamelerini 340 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, elektronik beyanname
gönderme  aracılık  yetkisi  almış  bulunan  meslek  mensupları  ile  aralarında  hizmet  sözleşmesi
bulunması durumunda 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Elektronik
Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi"  ni  meslek  mensuplarıyla  aralarında  hizmet
sözleşmesi bulunmaması durumunda münferit olarak gönderilecek beyannameler için "Elektronik
Beyanname  Aracılık  Sözleşmesi"ni  düzenlemek  suretiyle  elektronik  ortamda  göndermeleri
gerekmektedir.

            Diğer taraftan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de;

            Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi
mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın,

 -Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini,

 - Geçici Vergi Beyannamelerini

            Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi
mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın,

 - Muhtasar Beyannamelerini,

 - Katma Değer Vergisi Beyannamelerini

 elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

            Bu kapsamda ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen
Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmayan ... Site yöneticiliğinin Muhtasar ve Katma
Değer Vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyetleri bulunmamaktadır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, gelir vergisi tevkifatı yapılması gereken
hallerde verilmesi gereken muhtasar beyannamenizi elektronik ortamda gönderebilmek için gerekli
olan  kullanıcı  kodu,  parola  ve  şifre  alabilme  şartlarını  taşımadığınızdan,  site  yönetimine  ait
beyannamenizi elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre
verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Ancak,  söz konusu beyannamelerinizi ihtiyari olarak elektronik ortamda göndermek
istemeniz halinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar
doğrultusunda elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış serbest muhasebeci,
serbest  muhasebeci  mali  müşavir  veya yeminli  mali  müşavirler  ile  340 Sıra No.lu  Vergi  Usul
Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"ni düzenlemeniz
ve beyannamelerinizi elektronik ortamda sözleşme düzenlediğiniz meslek mensupları vasıtasıyla
göndermeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini 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.


