
Spor Kulüplerine Vergi İadesi Teşviği 
 

 

Bilindiği üzere, 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı 

“Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” ile yapılan düzenlemeler arasında amatör sporun gelişimini teşvik etmeyi 

amaçlayan düzenlemeler de bulunmaktadır. 

 

Anılan Kanunun 35. maddesiyle, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan 

Gelir Vergisinin İadesi” başlığı altında 12. ek madde eklenmiştir. 

 

Anılan düzenlemeyle; amatör spor dallarının desteklenmesi amacıyla;  

- Spor Genel Müdürlüğü,  

- Türkiye Futbol Federasyonu ve  

- bağımsız spor federasyonlarına 

tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda 

faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri 

üzerinden kesilen gelir vergisi tutarının kanuni süresi içerisinde beyan edilip ödenmesinden 

sonra, bu kesintilerin amatör dallardaki sporcular, antrenörler ve diğer personelin giderlerine 

harcanması kaydıyla iade edilmesi öngörülmektedir. 

 

Anılan Kanun maddesi 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, 1 Mayıs 2018 

tarihinden sonra, 

- spor kulüpleri 

ve 

- sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri, 

sporculara ödenen ücretlerden tevkif ettikleri gelir vergilerini ilgili vergi dairesine kanuni 

süresinde Muhtasar Beyanname ile beyan edecekler ve ödeyeceklerdir.  

 

İlgili spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri bankalarda özel bir 

hesap açacaklar ve bu hesap bilgilerini vergi dairesine bildireceklerdir. 

 

Ödenen bu gelir vergileri, vergi dairesi tarafından 5 işgünü içinde bankalarda açılmış olan bu 

hesaplara yatırılarak red ve iade edilecektir. (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 23. Maddesi hükmüne göre; tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme 

alacakları, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel 

borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunur. Ancak, spor kulüplerine iade edilecek bu 

tutarlardan, spor kulüplerinin amme borcu varsa, bu borca mahsup yapılmadan ödeme 

yapılacaktır. Başka bir deyişle; kulübün vergi ve buna bağlı borçları olsa bile bu vergi iadesi 

yapılacaktır.) 

 

Vergilendirme dönemi aylık olan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye 

şirketleri, ilk olarak Mayıs 2018 döneminde sporculara ödenen ücretlerden kestikleri gelir 

vergilerini Haziran 2018 ayında Muhtasar Beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir. 

Dolayısıyla, anılan ödemelerinden 5 iş günü sonra, söz konusu tutarlar, vergi dairesi 

tarafından banka hesaplarına yatırılacaktır. 

 

 

 



İade Alınan Tutarların Kullanılabileceği Harcamalar 

 

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamayacaktır: 

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına 

ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Bu hesaptan 

yapılan ödeme, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir 

diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını-2018 yılı 

için 360.000 TL’yi- aşamaz.), 

b) Yukarıdaki bend kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, 

sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları 

ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve 

ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları. 

 

Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar 

vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamayacaktır. 

 

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme 

dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak, özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı 

Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi 

hesaplanacaktır. 

 

Özel hesapta yer alan tutarlar rehnedilemeyecek ve haczedilemeyecektir. Ancak bu tutarlar, 

amaç dışı kullanım nedeniyle gelir (stopaj) vergisi olarak tarh edilen vergi, ceza ve gecikme 

faizleri olduğu takdirde, onlara mahsup edilebilir ya da vergi dairesince haczedilebilir. 

 

Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve 

denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, Maliye 

Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken yetkili olup, anılan Bakanlıklar 

tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları Tebliğle açıklanacaktır. 

 

Öte yandan, anılan düzenleme yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2018 tarihinden sonraki dönemlerde 

sporculara yapılacak ödemeler üzerinden stopaj suretiyle kesilip ödenecek vergiler için 

uygulanacak olup, anılan tarihten önceki dönemlerde sporculara yapılmış ödemeler üzerinden 

kesilmiş vergiler için uygulanamayacaktır. Dolayısıyla, geçmiş dönemlerde ortaya çıkmış bu 

tür vergi borçları varsa, anılan tutarlar için, yukarıda açıklanan hüküm kapsamında bir işlem 

yapılmayacaktır. Böyle bile olsa, anılan düzenleme, genel olarak borç çıkmazında olan pek 

çok spor kulübü için önemli bir nefes alma imkanı yaratabilecektir. 

 

 

 


