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GELİR VERGİSİ

Gel�r İdares� “E-sporcuları” “Sporcu”
Saymadı.
ON 06/08/2019 •  (  YORUM BIRAKIN )

Gel�r İdares� Başkanlığı İstanbul Verg� Başkanlığı tarafından ver�len 25.07.2019 tar�h ve 603722 sayılı özelgede
elektron�k sporculara yapılan ödemeler�n GVK geç�c� 72 �nc� maddede sporcular �ç�n tanınan �nd�r�ml� sab�t gel�r
verg�s� oranı uygulanarak verg�len�p verg�lenemeyecğ�ne soruna cevap verm�şt�r.

Verg� İdares� özelgede; öncel�kle elektron�k spor (e-spor) tanımı yapmıştır. Verg� İdares�ne göre; “Elektron�k spor
(e-spor); b�lg�sayar, konsol ve mob�l platformlar üzer�nden çevr�m�ç� ve çevr�mdışı b�reysel ve takım olarak oynanan,
rekabetç� çok oyunculu, d�j�tal oyunların çeş�tl� modlarıyla oynanan b�r alan olarak tanımlanmaktadır. Kısaca e-spor,
b�lg�sayar, konsol ve mob�l platformlar vasıtasıyla oynanan, çok oyunculu d�j�tal oyunlara ver�len genel addır.”

Verg� �dares�, b�r spor kulubü derneğ� tarafından kurulan e-spor kulübüne kayıtlı olan e-spor oyuncularına
yapılan ücret ödemeler�n�n, Gel�r Verg�s� Kanununun geç�c� 72 nc� maddes� kapsamında sporculara yapılan ücret
ödemes� olarak değerlend�r�lmes� mümkün bulunmadığı gerekçes� �le, aynı Kanunun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü
maddeler� hükümler� çerçeves�nde gel�r verg�s�ne tab� tutulması gerekt�ğ� yönünde görüş verm�şt�r. 

Bu görüşün anlamı, e-sporcular GVK geç�c� 72 �nc� maddes� kapsamında sporcu olarak kabul ed�lmed�ğ�d�r.
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef H�zmetler� Gel�r Verg�ler� Grup Müdürlüğü)

Sayı:62030549-120[94-2017/908]-603722  25.07.2019

Konu  :  Spor kulübü derneğ� �kt�sad� �şletmes� tarafından E-Spor kulübüne kayıtlı E-Spor oyuncularına yapılan
ödemeler�n verg�lend�r�lmes�.

İlg� : 24/10/2017 tar�h ve 1660502 sayılı özelge talep formu.

İlg�de kayıtlı özelge talep formunda, Derneğ�n�z �kt�sad� �şletmes�n�n spor faal�yet� �le �şt�gal ett�ğ�, son yıllarda
elektron�k teknoloj�n�n gel�şmes� �le beraber spor müsabakalarının da elektron�k ortamda oynanab�l�r hale
geld�ğ�, spor kulüpler�n�n kend� elektron�k spor takımlarını kurduğu ve bu takımların l�sanslı turnuvalara
katılmaya başladığı, e-spor takımında yer alan oyuncuların başvuruları üzer�ne Gençl�k ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğü tarafından e-sporcu l�sansı ver�ld�ğ�, ver�len l�sanslarda spor dalı olarak “D�j�tal Oyunlar”, bağlı
olunan Federasyonun �se Türk�ye Gel�şmekte Olan Spor Branşları Federasyonu olduğu, Derneğ�n�z�n de kurduğu …
e-spor takımının, “…” olarak sanal l�gde mücadele ett�ğ� bel�rt�lerek, Derneğ�n�zce kurulan e-spor kulübüne
kayıtlı e-spor oyuncularına yapılacak ödemeler�n verg�lend�r�lmes� hususunda görüş talep ed�lmekte olup konu
hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 61 �nc� maddes�nde, “Ücret, �şverene tab� ve bel�rl� b�r �şyer�ne bağlı olarak
çalışanlara h�zmet karşılığı ver�len para ve ayınlar �le sağlanan ve para �le tems�l ed�leb�len menfaatlerd�r.

Ücret�n ödenek, tazm�nat, kasa tazm�natı (Mal� sorumluluk tazm�natı), tahs�sat, zam, avans, a�dat, huzur hakkı,
pr�m, �kram�ye, g�der karşılığı veya başka adlar altında ödenm�ş olması veya b�r ortaklık münasebet� n�tel�ğ�nde
olmamak şartı �le kazancın bell� b�r yüzdes� şekl�nde tay�n ed�lm�ş bulunması onun mah�yet�n� değ�şt�rmez”
hükmüne yer ver�lm�ş olup, aynı madden�n 6 ncı bend�nde de sporculara transfer ücret� veya sa�r adlarla yapılan
ödemeler ve sağlanan menfaatler�n ücret ödemes� sayıldığı bel�rt�lm�şt�r.

Aynı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, “Kamu �dare ve müesseseler�, �kt�sad� kamu müesseseler�, sa�r
kurumlar, t�caret ş�rketler�, �ş ortaklıkları, dernekler, vakı�ar, dernek ve vakı�arın �kt�sad� �şletmeler�, kooperat��er,
yatırım fonu yönetenler, gerçek gel�rler�n� beyan etmeye mecbur olan t�caret ve serbest meslek erbabı, z�ra� kazançlarını
b�lanço veya z�ra� �şletme hesabı esasına göre tesp�t eden ç�ftç�ler aşağıdak� bentlerde sayılan ödemeler� (avans olarak
ödenenler dah�l) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, �st�hkak sah�pler�n�n gel�r verg�ler�ne mahsuben tevk�fat
yapmaya mecburdurlar” den�ld�kten sonra, aynı madden�n b�r�nc� bend�nde, h�zmet erbabına ödenen ücretler �le
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61�nc� maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (�st�snadan faydalananlar har�ç), 103 ve 104 üncü
maddelere göre verg� kes�leceğ� hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun Geç�c� 72 nc� maddes�nde �se,

“(1) 31/12/2019 tar�h�ne kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdak� oranlarda gel�r
verg�s� tevk�fatı yapılır.

a) L�g usulüne tab� spor dallarında;

1) En üst l�gdek�ler �ç�n % 15,

2) En üst altı l�gdek�ler �ç�n % 10,

3) D�ğer l�glerdek�ler �ç�n % 5,

b) L�g usulüne tab� olmayan spor dallarındak� sporculara yapılan ödemeler �le m�ll� sporculara uluslararası
müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

(2) Bu ödemeler üzer�nden 94’üncü madde kapsamında ayrıca tevk�fat yapılmaz. Bu gel�rler �ç�n yıllık beyanname
ver�lmez, d�ğer gel�rler dolayısıyla beyanname ver�lmes� hal�nde de bu gel�rler beyannameye dah�l ed�lmez….”

hükmü yer almıştır.

D�ğer taraftan, elektron�k spor (e-spor); b�lg�sayar, konsol ve mob�l platformlar üzer�nden çevr�m�ç� ve çevr�mdışı
b�reysel ve takım olarak oynanan, rekabetç� çok oyunculu, d�j�tal oyunların çeş�tl� modlarıyla oynanan b�r alan
olarak tanımlanmaktadır. Kısaca e-spor, b�lg�sayar, konsol ve mob�l platformlar vasıtasıyla oynanan, çok
oyunculu d�j�tal oyunlara ver�len genel addır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçeves�nde, Derneğ�n�z tarafından kurulan e-spor kulübüne kayıtlı olan e-spor
oyuncularına yapılan ücret ödemeler�n�n, Gel�r Verg�s� Kanununun geç�c� 72 nc� maddes� kapsamında
sporculara yapılan ücret ödemes� olarak değerlend�r�lmes� mümkün bulunmadığından, aynı Kanunun 61, 63,
94, 103 ve 104 üncü maddeler� hükümler� çerçeves�nde gel�r verg�s�ne tab� tutulması gerekmekted�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 413.maddes�ne dayanılarak ver�lm�şt�r.
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(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya �l�şk�n olarak yanlış b�lg� ver�lm�ş �se bu özelge
geçers�zd�r.

(***) Taleb�n�z üzer�ne tay�n ed�lm�ş olan bu özelgeye uygun �şlem yapmanız hâl�nde, bu f��ller�n�z dolayısıyla
verg� tarh ed�lmes� �cap ederse, tarafınıza verg� cezası kes�lmeyecek ve tarh ed�len verg� �ç�n gec�kme fa�z�
hesaplanmayacaktır.




