
 
 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 22.12.2017 

Sayı: 2017/176        Ref: 4/176 

 

 

Konu:  

SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELERİN STOPAJ SURETİYLE 

VERGİLENMESİNE DAİR YASAL DÜZENLEMENİN SÜRESİ 31.12.2019 

TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR   

 

20.12.2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7063 sayılı torba kanun ile vergi 

mevzuatı alanında yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir.  

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 72. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” 

ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Söz konusu değişikliğe göre aşağıda sayılan sporculara yapılan ücret ödemelerinin stopaj 

yoluyla vergilendirilmesine devam edilecektir. Stopaj uygulaması 31.12.2019 tarihine 

kadar sürecektir. Bu şekilde ödenen vergi, sporcular için nihai vergi niteliğinde olacak, bu 

gelirleri ile ilgili olarak ayrıca bir beyanname vermeleri gerekmeyecektir. Beyanname 

verilmesini gerektirecek başka bir gelir unsuru bulunması halinde ise geçici 72. madde 

kapsamında stopaja tabi tutulan söz konusu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan 

ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki 

oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır. 

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 

1) En üst ligdekiler için % 15, 

2) En üst altı ligdekiler için % 10, 

3) Diğer liglerdekiler için %  5, 

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki 

sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara 

uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında 

yapılan ödemelerden % 5. 

(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde 

kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler 

için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler 

dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu 

gelirler beyannameye dahil edilmez. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin 

vergilendirilmesinde 31/12/2007 tarihinde 

yürürlükte olan hükümler uygulanır. 

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

31/12/2019 tarihine kadar sporculara yapılan 

ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki 

oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır. 

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 

1) En üst ligdekiler için % 15, 

2) En üst altı ligdekiler için % 10, 

3) Diğer liglerdekiler için %  5, 

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki 

sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara 

uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında 

yapılan ödemelerden % 5. 

(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde 

kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler 

için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler 

dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu 

gelirler beyannameye dahil edilmez. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin 

vergilendirilmesinde 31/12/2007 tarihinde 

yürürlükte olan hükümler uygulanır. 

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

 

 



 

 

 

Saygılarımızla,  

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

7063 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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