PRATİK BİLGİLER
SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA (TELİF KAZANÇLARI) İSTİSNA (GVK .Md.18)
TELİF KAZANCI ELDE EDENLER

İSTİSNA KAPSAMINA GİREN ESERLER

Müellif (kitap yazan, kitap hazırlayan kimse, yazar)

Roman, Şiir, Öykü (Hikaye), Makale, Bilimsel araştırma ve İnceleme, Röportaj v.b eserler

Mütercim (Çevirmen)

Başka dillerden yapılan tercüme

Heykeltıraş

Taş, tunç, bakır, kil, alçı, ağaç, plastiklerden yapılan heykel ve benzerleri

Hattat (Güzel yazı yazma sanatı )

Güzel yazılar, tezhipler (yaldızlama, boyama, süsleme işi yapanlar

Ressam (Resim yapan kişi)

Her türlü resim, desen, pastel, gravür, kaligrafi, serigrafi gibi çok çeşitli ürünler

Bestekar

Her çeşit sözlü ve sözsüz musiki eserler

Bilgisayar Programcısı

Bilgisayarlarda kullanılan her çeşit yazılım

Mucit (Yeni bir buluş ortaya koyan, yaratan kişi )

Tescili yada patente bağlanan buluşlar ve icatlar.

Fikir ve sanat eserleri

İlim ve edebiyat eserleri, Musiki eserleri, Güzel sanat eserleri, Sinema eserleri

Yukarıda sayılanların yasal mirasçıları.

Yukarıdakilerin tamamı

1- Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
2- Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
3- Telif hakları nedeniyle yapılan ödemelerden GV stopajı (% 17 )yapılır. Ayrıca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmez.
4- Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren (Telif
kazançları) kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi stopajına esas olan miktar üzerinden % 18 oranında KDV hesaplayıp
sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödeyeceklerdir.
7194 Sayılı Kanun 10 ncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik
ile gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (2021 yılı için 650 .000 TL , 2022 için 880.000 .-TL) üzerinde telif
kazancı elde edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 18 nci maddesinde düzenlenen istisnadan
faydalanamamaları ve beyanname vermeleri düzenlenmiştir.
Yapılan düzenlemeyle, 01.01.2021 yılından itibaren elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere, Gelir
vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (2021 yılı için 650 .000.- TL , 2022 için 880.000 .-TL ) üzerinde telif kazancı
elde edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 18 nci maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanamayacak ve
kazançlarının tamamın için beyanname vermeleri gerekecektir. Yukarıda belirtilen ve %17 oranında
tevkif suretiyle ödenen vergiler beyannamede

mahsup edilecektir.

