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ÜLKEMİZDE SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNE İLİŞKİN
VERGİLENDİRME VE SİNGAPUR’DAKİ UYGULAMA
Mehmet Ali YAPRAK*69*
ÖZ
Sosyal içerik üreticilerine ilişkin vergilendirme uzun süredir
dünyada gündem işgal eden konulardan biridir. Bu kapsamda birçok
ülke vergisel düzenlemeler yapmakta ve internet ortamındaki sosyal ağ
sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan
sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları
vergilendirmektedirler. Ülkemizde de 14.10.2021 tarihli 7338 sayılı Kanun ile
sosyal içerik üreticilerine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Makalemizde söz
konusu yasa ile getirilen düzenlemelere ve dünyanın diğer ülkelerinde bu alana
ilişkin ne gibi düzenlemeler yer almakta sorusuna ilişkin Singapur’da sosyal
içerik üreticilerine ilişkin düzenlemelere değineceğiz. İki ülke arasındaki
uygulama ve düzenleme benzerliklerine-farklılıklarına da makalemizin
ilerleyen bölümlerinde yer vereceğiz.
Anahtar Sözcükler: Sosyal içerik üreticileri, 7338 sayılı Kanun, Singapur,
1. 7338 SAYILI KANUN’DA SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN
VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.10.2021
tarihli 7338 sayılı Kanun’un 2. Maddesinde sosyal içerik üreticilerinin
vergilendirilmesine ilişkin aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:
“MADDE 2 – 193 sayılı Kanuna mükerrer 20’nci maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde
kazanç istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları
üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik
üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya
tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama
paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir
vergisinden müstesnadır.
* * Vergi Müfettiş Yrd.
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Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir
hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap
aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden,
aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve
Kanunun 98 ve 119’uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip
ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94’üncü madde kapsamında
ayrıca tevkifat yapılmaz.
Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden
kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına
engel değildir.
Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103’üncü maddede yazılı
tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin
tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu
istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94’üncü maddenin birinci
fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.
İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik
tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme
faiziyle birlikte tahsil olunur.
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet
türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle
yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
Maddede belirtildiği üzere internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları
üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik
üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar belirli şartlar
dahilinde istisna kapsamına alınmıştır. Söz konusu istisna 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun ikinci kısım dördüncü bölümde “Kazançlarda İstisnalar”
kısmında yer edinmiştir. Yapılan düzenleme ile birlikte 01.01.2022 tarihinden
itibaren sosyal içerik üreticiliğine yönelik faaliyetlerden elde edilen kazançlar
istisna kapsamına alınmıştır.
Bu istisnadan faydalanabilmek için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap
açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla
tahsil edilmesi ve bu kapsamdaki gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü
maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması
gerekmektedir. İstisnadan faydalanan kişiler bu kapsamda Gelir Vergisi
282

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

Beyannamesi vermeyecekler ve söz konusu gelirlerinden tespit edilen vergiler
gelirlerinin ilgili hesaplara aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi
tevkifatı yapılmak ve beyan edilmek üzere ilgili bankalar tarafından ödenecektir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir
diliminde yer alan tutarı aşanlar ise bu istisnadan faydalanamayacaklar ve
kanunun 94. Maddesinde yer alan tevkifata muhatap olmadan kazançlarına
ilişkin beyannamelerini vermek durumunda kalacaklardır. Aynı şekilde sosyal
içerik üretimi faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamını bu faaliyete
ilişkin açmış oldukları banka hesabına aktarılmayan kazanç sahipleri de söz
konusu istisnadan faydalanamayacaklardır.
Kanun ile sosyal içerik üreticileri bu faaliyetleri dolayısıyla hem Gelir
Vergisi kapsamına alınmakta hem faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri
gelirleri vergilendirilmekte ve hem de bu vergilendirme tevkifat kapsamına
alınıp belirli şartlar dahilinde söz konusu kazançları dolayısıyla Gelir
Vergisi Beyannamesi verme yükümlülükleri ortadan kaldırılmaktadır.
Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkili olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 Ocak 2022 tarihinde 318 seri
numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ayrıntılı bir düzenleme yapmış ve
akılda kalan sorulara ilişkin gerekli açıklamaları tebliğe yansıtmıştır.
318 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin dördüncü maddesinin
6. ve 7. fıkralarında istisnadan yararlanabilmek amacıyla Türkiye’de
kurulu bankalar nezdinde yeni hesap açılması halinde hesap açılış
tarihinden itibaren, mevcut hesabın kullanılacak olması halinde ise
mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin bankaya
ibraz tarihinden itibaren bir ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin
bilgilerin (banka adı, banka şubesi, iban numarası) bağlı bulunulan vergi
dairesine yazılı bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu bağlamda istisnadan
yararlanabilmek amacıyla bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla
kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ilişkin bilgilerini bir ay
içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri şartı getirilmiştir.
Tebliğde istisna uygulamasında 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde
yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı,
takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirileceği
belirtilmiştir.
Tebliğde istisnanın çeşitli şekillerde ihlali durumunda karşılaşılacak
yaptırımlar örnekle ifade edilmiştir. Söz konusu örnek şu şekildedir:
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“Örnek: Mobil uygulama geliştiriciliği faaliyetinde bulunan mükellef
(D), istisna kapsamındaki bu faaliyeti nedeniyle Türkiye’de kurulu bankalar
aracılığıyla 2022 takvim yılında 600.000 TL hasılat elde etmiştir. Ancak,
mükellefin söz konusu faaliyeti nedeniyle nakden tahsil ettiği gelirlerinin de
bulunduğu, takvim yılı sona ermeden tespit edilmiştir. Bu nedenle, 2022 yılında
mobil uygulama geliştiriciliği faaliyetinden elde edilen gelirlerin tamamı
için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmekte olup, faaliyet
kapsamında bankalar tarafından tevkif edilmiş olan vergiler mükellefin beyanı
üzerine hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir. Diğer taraftan,
mezkûr maddede belirtilen şartların sağlanması halinde 2023 takvim yılı ve
sonraki yıllar için de istisna uygulamasından yararlanılabilecektir.”
Görüldüğü üzere ülkemizde kurulu bankalarda hesap açma ve vergi
idaresine bildirme, tahsilatların bu banka hesapları üzerinden yapılması
şatlarını ihlal eden şekillerde faaliyet gösterme istisnadan faydalanamamaya
neden olmakta bununla birlikte istisna şartlarına uyulduğunda tekrardan
istisnadan yararlanabilme hakkı getirilmiştir. Bu bağlamda, sosyal içerik
üreticisi hem Türkiye’de hem de Malta’da faaliyet gösteren bir bankanın her
iki ülkede yer alan şubelerinde iki ayrı hesap açar ve faaliyeti dolayısıyla elde
ettiği gelirlerin bir kısmı hizmet alıcısı tarafından Malta’da yer alan şubeye
gönderilirse mükellef istisna şartlarını ihlal etmiş olur ve yeniden şartları
sağlayana kadar söz konusu istisnadan faydalanamaz.
Tebliğin dördüncü maddesinin onbeşinci fıkrasında söz konusu faaliyet
dolayısıyla ayni tahsilat yapanlar için istisnadan faydalanma şartları
belirlenmiştir. Buna göre istisna edilen faaliyetlere ilişkin gelirin ayni olarak
tahsil edilmesi halinde, tahsile konu mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç
bedelinin gelirin elde edildiği ay içerisinde, ayni olarak tahsil edilen gelirin
içinde bulunulan ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması halinde ise
en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar banka hesabına yatırılması
durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır. Bununla birlikte mesela
ayni tahsilat mesela bir otomobil şeklinde ise söz konusu otomobilin rayiç
bedelinin banka hesabına yatırılması tutarın büyüklüğüne göre gelir sahibi
açısından zorluklar çıkarabilecektir.
Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları
üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar,
hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında
dikkate alınacaktır.
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Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ
sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları
aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecektir.
Tebliğin altıncı maddesinin 4’üncü fıkrasında sosyal içerik üreticiliği
yanında başka bir faaliyeti de bulunan mükellefler için özellikle giderlerin
ayrıştırılması hususundaki sorulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre,
mevcut istisna uygulaması kapsamında icra edilen faaliyet ile bu kapsama
girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler, bu
faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılat içindeki
oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel
giderlerden istisna kapsamındaki faaliyete düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin
vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Takvim yılı içerisinde istisnadan faydalanmak isteyen mükellefler, Tebliğin
4’üncü maddesi kapsamında başvuruda bulundukları vergi dairelerinden
istisna belgelerini almalarını müteakip istisnadan faydalanabileceklerdir.
Mükellefler, takvim yılı başı ile istisnadan faydalanabilecekleri tarih arasındaki
kıst dönem faaliyetleri için ise yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici
vergi beyannamesi verecekler, bu kişilerin söz konusu dönem için defter
tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik
defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları da bulunacaktır.
İstisnadan faydalanmakta iken takvim yılı içerisinde mevcut istisna
uygulamasından vazgeçmek isteyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi
dairesine bu durumu bildirdikleri tarih itibarıyla istisna kapsamından
çıkabileceklerdir. Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici
vergi beyannamesi verme yükümlülükleri ile istisnadan vazgeçtikleri
tarihten itibaren on gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge
düzenleme yükümlülükleri başlayacaktır. İstisnadan ayrılma tarihinden
takvim yılının son günü arasında geçen kıst dönem için yukarıda sayılan
beyannameler mükellefler tarafından bağlı bulunulan vergi dairelerine
verilecektir.
2. SİNGAPUR’DA SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNE İLİŞKİN
VERGİLENDİRME UYGULAMALARI
Sosyal içerik üreticiliği son yıllarda tüm dünyada artan bir eğilim
gösterdiğinden ve içerik üreticileri de bu platfomlardan kazanç elde
ettiklerinden söz konusu kazançların vergi dışı kalmaması amacıyla diğer
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ülkeler de vergilemeye ilişkin bazı düzenlemeler yapmıştır. Makalemizde
örnek ülke olarak Singapur Cumhuriyeti seçilmiş olup aşağıda yapılan
düzenlemelere ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Singapur Cumhuriyeti Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. Bölüm 10/1-a maddesi
kapsamında bir ticaret veya işletme olarak sosyal medya platformlarında
gerçekleştirilen blog, reklam ve diğer herhangi bir faaliyetin yürütülmesinden
elde edilen tüm gelir ve kazançlar vergiye tabidir.
Blog yazarları, sosyal medya fenomenleri tarafından gerçekleştirilen
hizmetler karşılığında yapılan ödemeler para, mal veya hizmet şeklinde
olabilir. Tüm parasal ve parasal olmayan ödemeler (ayni ödemeler), blog
yazarları/sosyal medya fenomenleri tarafından verilen veya verilecek hizmetler
karşılığında alındığında vergiye tabidir. Blog yazarlarının/sosyal medya
fenomenlerinin ailelerine ve çevrelerine sağlanan parasal veya ayni her türlü
fayda, blog yazarları/sosyal medya fenomenleri üzerinden vergilendirilecektir.
Aşağıdaki iki koşulun yerine getirilmesi durumunda blog yazarlarının/
sosyal medya fenomenlerinin parasal olmayan yani ayni gelirlerini beyan
etmesi gerekmeyecektir:
(a)-Ürün/hizmet onlara bir kerelik tüketim için geçici olarak verilir veya
test etmek için verilirse;
(b)-Alınan her bir ürün/hizmetin değeri 100 Singapur Dolarını geçmez ise,
Parasal olmayan ürün/hizmetin değeri 100 doları aşarsa, tüm değer beyan
edilmeli ve vergiye tabi tutulmalıdır. Blog yazarları/sosyal medya fenomenleri
tarafından alınan parasal olmayan bedeller için 100 dolarlık istisna sınırı,
belirli bir süre boyunca sağlanan, tekrarlayan bir tedarik ise istisna kapsamında
değildir.
Blog yazarları/sosyal medya fenomenleri, sosyal içerik üretimi kapsamında
katlanmış oldukları giderlerin tamamını, münhasıran Singapur Gelir Vergisi
Yasası’nın (ITA) 14. maddesi uyarınca gelirin üretiminde yapılması ve
ITA’nın 15. maddesi uyarınca kanunen kabul edilmeyen giderler kapsamında
olmaması koşuluyla gelirlerinden indirebilirler. Söz konusu kapsamda makine
ve ofis ekipmanı gibi sabit varlıkların amortismanları da gider kapsamında
dikkate alınabilmektedir.

286

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

•

ÇÖZÜM

Singapur Gelir İdaresi sosyal içerik üreticilerinin vergilendirilmesine
ilişkin soru-cevap şeklinde konuyu sadeleştiren ve somutlaştıran
aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur(https://www.iras.gov.sg/media/
docs/default-source/uploadedfiles/pdf/social-media-influencer.
pdf?sfvrsn=6204a1de_0.)

Soru: Sosyal ağlarda tutkum nedeniyle hobi olarak yazıyorum ve bu
faaliyetten fazla bir gelir elde etmiyorum. Ancak, bazen sponsorluk ürünleri
alıyorum. Bir ticari faaliyette bulunuyor sayılır mıyım?
Cevap: Genel olarak, bir hobi olarak blog yazmak bir iş olarak kabul
edilmez. Ancak, bloglama faaliyetleri, parasal ve parasal olmayan bedeller
karşılığında, kazanılan yıllık net gelir 6.000 Singapur Dolarından fazla olacak
şekilde arızî olmaksızın yapılıyorsa, bu gelir serbest meslek kazancı olarak
beyan edilmelidir.
Soru: Tam zamanlı maaşlı çalışan ve yarı zamanlı blogger/youtuber olarak
çalışırsam, yarı zamanlı olarak kazanılan gelir vergiye tabi olacak mıdır?
Cevap: Evet. Blog yazarlığı/reklamcılıktan elde ettiğiniz gelir, bir blogger
veya Youtuber olarak bir ticaret veya iş yürütüyorsanız serbest meslek kazancı
olarak değerlendirilecektir.
Soru: Bloglama ve bloglamayla ilgili etkinlikler yalnızca web sitem
veya bloğum üzerinden paylaşımlarım veya pazarlama ürünlerinin veya
hizmetlerinin yayınlanmasıyla mi ilgilidir?
Cevap: Hayır, bu tür faaliyetler yukarıdakilerden fazlasını içerir.
Instagram, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında
gerçekleştirilen faaliyetlerden, bloglara reklam afişlerinin yerleştirilmesinden
vb. elde edilen gelirler de dahildir ve bu faaliyetlerden elde edilen parasal
veya ayni her türlü kazanç serbest meslek kazancı olarak beyan edilmelidir.
Soru: Sponsorluklarımı nasıl beyan ederim?
Cevap: Blog faaliyetlerinizden elde edilen gelirle birlikte sponsorlukların
değeri, gelir olarak beyan edilmelidir. Serbest meslek sahibi bir kişi olarak,
yıllık gelir vergisi beyannamesini kolaylaştırmak için tüm gelirler (sponsorluk
gelirleri dahil) ve giderler için uygun kayıtları tutmanız tavsiye edilir.
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Soru: Bir ürün veya hizmeti incelemek/tanıtmak maksadıyla herhangi bir
sözleşme imzalamadım. Tarafımdan bu konuya ilişkin alınan parasal/parasal
olmayan(ayni) ödemeler hala vergiye tabi midir?
Cevap: Evet. Alınan ödemeler bloglama işiniz/faaliyetlerinizle ilgili
olduğu sürece, bu ödemeler, sözleşme kapsamında yapılıp yapılmadığına
bakılmaksızın vergiye tabidir.
Soru: Doğrudan reklam verenlerden ödeme almadım. Bu ödemeler vergiye
tabi midir?
Cevap: Evet. Ödemeler, doğrudan reklam verenlerden mi yoksa bir blog
yazarı/sosyal medya yönetim şirketi aracılığıyla dolaylı olarak mı alındığına
bakılmaksızın vergiye tabidir.
Soru: Alınan parasal olmayan(ayni) varlıkları nasıl değerleyebilirim?
Cevap: Genellikle ürünlerin/hizmetlerin vergiye tabi değeri alınan ürün/
hizmetlerin perakende satış fiyatıdır. Serbest piyasada piyasaya sürülmemiş
veya satılmamış ürün/hizmetlerin perakende satış fiyatının belli olmaması
durumunda, piyasada bulunan benzer ürün/hizmetlerin piyasa perakende
fiyatı emsal değer olarak kullanılabilir. Ürün/hizmet piyasada bulunamayacak
bir niş ürün ise, alıcılar ürünün değerini ürün sağlayıcılardan alabilir.
Soru: Bir blog ücreti ve örnek ürünler/hizmetler aldım. Alınan bu numune
ürünler/hizmetler vergiye tabi midir?
Cevap: Evet. Ancak, örnek ürün/hizmet size bir defaya mahsus tüketim
veya test için geçici olarak sağlanmışsa ve değeri 100 doları geçmeyen bir
değer ise, bu değeri beyan etmeniz gerekmez; Değerin 100 doları aşması
durumunda, tüm değer beyan edilmelidir.
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Ürün/hizmetlere uygulanan vergilendirmeye ilişkin bazı örnekler
aşağıdaki gibidir:
Ürün/Hizmet İncelemesi için Blogger
Tarafından Alınan Ücretsiz Değerler

Vergi Durumu

Bireysel Malzemeler
1

Piyasa değeri 49 dolar olan bir ruj

Değeri 100 doları geçmediği için beyan etmenize
gerek yoktur.

2

Piyasa değeri 250 dolar olan bir kamera

Değeri 100 doları aştığı için beyan etmeniz gerekmektedir.

3

Etkinliklere katılabilmek için 70 dolar değerinde medya kartı

Değeri 100 doları geçmediği için beyan etmenize
gerek yoktur.

4

9 dolar değerinde bir tabak kızarmış noodle

Değeri 100 doları geçmediği için beyan etmenize
gerek yoktur.

5

100 dolar değerinde sponsorlu ulaşım (ör.
uçak bileti/otobüs ücreti)

Değeri 100 doları geçmediği için beyan etmenize
gerek yoktur.

Paketli Ürünler
6

Her birinin piyasa değeri 10 dolar olan
toplam 10 yüz maskesi

Toplam değeri 100 doları geçmediği için beyan
etmenize gerek yoktur.

7

200 dolar piyasa değeri olan yüz bakım
ürünleri seti

Değeri 100 doları aştığı için beyan etmeniz gerekmektedir.

Sağlanan Ürünlerin/Hizmetlerin Zaman İçinde Tekrarlayan Temini
8

Her birinin piyasa değeri 10 dolar olan 6
aylık dergi aboneliği

Süreklilik sağlandığı için beyan edilmesi gerekmektedir.

9

Aynı veya farklı yiyecek satış noktalarında
bir yıllık ücretsiz yemek temini

Süreklilik sağlandığı için beyan edilmesi gerekmektedir.

10

200 dolar değerinde 4 seans vücut masajı

Süreklilik sağlandığı için beyan edilmesi gerekmektedir.
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Soru: Bir parfümü inceledikten sonra 98 dolar değerinde bir el çantasıyla
ödüllendirildim. 98 doları beyan etmek zorunda mıyım?
Cevap: Tüm parasal ödemeler ve parasal olmayan(ayni) ödemeler, sizin
sunduğunuz hizmetler karşılığında size verildiyse vergiye tabidir. Bu durumda,
çanta tek seferlik tüketim veya test için olmadığı için 98 doları beyan etmeniz
gerekmektedir.
Soru: Sıklıkla ücretsiz ürünler/hediyeler/ürünler alırım. Ancak, alınan
ürünler hakkında bir metin yazma zorunluluğum yoktur. Bu maddeleri beyan
etmem gerekiyor mu?
Cevap: Size geçici olarak verilmişse ve hediyenin/ürünün değeri 100 ABD
Dolarını geçmiyorsa, ücretsiz öğeyi/hediyeyi/ürünü beyan etmeniz gerekmez.
Soru: Bir yemek blogcusu olarak üç arkadaşımla birlikte yemek tatmak
için bir yemeğe davet edildim. Toplam fatura 95 dolardır. Yemeğin değerini
beyan etmem gerekiyor mu?
Cevap: Size geçici olarak verilmişse ve toplam fatura 100 doları
geçmiyorsa, yemeğin değerini beyan etmeniz gerekmemektedir.
Soru: Hangi giderler gelirden mahsup edilebilir?
Cevap: Yalnızca tamamen ve münhasıran gelirin oluşturulmasında yapılan
harcamalar vergiden düşülebilir giderlerdir. Örn: Bir web sitesi işletme
maliyeti, İnternet abonelik ücretleri ve blog yazılarını yazmak için serbest
yazarlara yapılan ödemeler. Öte yandan, özel araç harcamaları da dahil olmak
üzere, iş için kullanılsa bile özel harcamaların gelirden indirimi mümkün
değildir.
Soru: Yemek incelemesi yazmam dolayısıyla bir blog ücreti alıyorum.
Yiyecek tadımı/örnekleme incelemeleri yazmak için ürün satın alırken yapılan
harcamaların gelirden indirimi mümkün müdür?
Cevap : Sadece tamamen ve münhasıran gelir üretiminde yapılan
harcamalar vergi indirimi için uygundur. Yemek tadım/örnekleme masrafları,
blog gelirini kazanmak için yemek incelemesi yazmak için yapıldığından, bu
masraflar gelirden düşülebilir.
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Soru : Blogumda inceleme için ürün/yiyecek satın aldım ancak herhangi
bir bloglama ücreti almıyorum. Yiyecek tadımı/örnekleme incelemeleri
yazmak için ürün satın alırken yapılan harcamaların gelirden düşülmesine izin
verilebilir mi?
Cevap : Sadece tamamen ve münhasıran gelir üretiminde yapılan
harcamalar vergi indirimi için uygundur. Genel olarak, yiyecek için yapılan
harcamalar doğası gereği özeldir ve tadına bakılan yiyeceklerin gözden
geçirilmesinden gelir elde etmediğiniz sürece vergiden düşülemez.
3. SONUÇ
7338 sayılı Kanun ile getirilen hükümlerden görüldüğü üzere ülkemizde
sosyal içerik üreticilerinin vergilendirilebilir gelirlerine ilişkin ilişkin basit
ve yalın bir düzenleme yapılmıştır. Sosyal ağlar üzerinden metin, görüntü, ses,
video gibi içerikler paylaşarak elde edilen gelirler kişilerin banka hesaplarına
aktarıldıklarında, bankalar tarafından %15 oranında Gelir Vergisi Kanunu’nun
94. Maddesi kapsamında tevkifat uygulanarak, sonrasında bankalar tarafından
beyan edilip ödenecektir. Genel olarak iki ülkenin konu üzerindeki düzenleme
ve uygulamalarında benzerlikler arz etmektedir. Bazı küçük farklılıklar göze
çarpmaktadır. Mesela, Singapur’da sosyal içerik üreticilerine test amaçlı,
süreklilik arz etmeyen ayni ödemeler, sponsorluklar için 100 Singapur doları
istisna sağlanmış ve bu tutarın üzerindeki test amaçlı yani denemek
için verilen ayni değerler vergilendirme kapsamına alınmıştır. Eğer söz
konusu ayni değer test amaçlı değilse ve ödeme suretiyle verildiyse 100
doların altındaki değere sahip ayni ödeme de vergilendirme kapsamına
alınmaktadır. Ülkemizde söz konusu düzenleme yeni olduğundan, zaman
içerisinde tebliğler ve özelgelerle konuya ilişkin düzenlemeler daha da
netleşecektir.
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