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sözleşmelerin ekinde ücret soru belgesinin yer alması zorunludur. 
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      Tebliğ olunur.

1. Bu  tarifedeki  tasdik ücretleri denetim ücretlerini de kapsar. 

Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (yeminli mali müşavir ve mükellef); işin durumu, iş
yeri veya çalışan personel sayısı ya da faaliyet konusu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek ücret kararlaştırabilirler. Ancak
aşağıda belirtilen indirimler haricinde ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

NOTLAR :
ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

8. 01.01.2017 tarihinden önce 2017 yılında yapılacak hizmetler için düzenlenen sözleşmeler ile taraflar arasında tespit edilen ücret
2017 tarifesinde tespit edilen ücretlerden düşük olamaz. Her yıl için ayrı bir sözleşme düzenlenir.

2. İnceleme ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerlere gidiş-dönüş süreleri ile sınırlı olmak üzere gidiş-
dönüş yol giderleri ile  konaklama giderleri  ücrete dahil değildir.
3. Bu tarifedeki “ net satış”  veya “ net hasılat” deyimi:
a) İşletmelerin gelir tablosunda yer alan önceki yıl “C-Net Satışlarını”,

b) Bankalar ve sigorta şirketleri ile aracı kurumlar ve diğer finans kurumlarında önceki yıl gayrisafi gelir tutarını (döviz alım
satımına yetkili müesseseler Finansman Kurumu olarak kabul edilmez.) 

ifade eder.
c) Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde ücretin matrahı, ilgili yıl içinde tahakkuk eden hakediş toplamıdır. Bu işlerin diğer işlerle
birlikte yapılması halinde bu tutarlar net satışlara ilave edilir. Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde geçici kabulün yapıldığı yıla
ait net satışlar toplamından önceki yıllarda tahakkuk eden hakediş tutarları indirilir. Şu kadar ki, senelere sari inşaat işinin son yılında
sözleşme yapılması halinde ücretin hesaplanmasında geriye doğru bütün hakedişlerin toplamı birlikte dikkate alınır.

d) Yatırımcı kuruluşlarda ücretin hesabında, net satış hasılatının gerçekleştirilen fiili yatırım tutarının altında kalması halinde fiili
yatırım tutarı Net Satış Hasılatı yerine esas alınır.
4. Tarifedeki ücretler,  KDV dahil tutarlardır.

5. Tarifelerde yazılı dönem kavramı, beyanname verme dönemlerini ifade eder. Ancak KDV iade işlemlerinin aynı sözleşmede ve
aynı raporda yer alması halinde hesaplamada tek dönem esas alınır.
6. Asgari ücret uygulamasında hizmetin yapıldığı yıl tarifesi esastır.

7. Ücret tespiti sırasında , ücret soru belgesi kullanılır. Odalara bildirilecek sözleşmelerin ekinde ücret soru belgesinin yer alması
zorunludur. Ücret soru belgesi olmadan yapılan bildirimler verilmemiş sayılır.

indirim uygulandıktan sonra yalnızca nispi tasdik ücretlerinde aşağıdaki indirimler sırasıyla uygulanabilir.

a) Tasdik yapılacak firmanın ilgili dönem muhasebesinin, serbest muhasebeci ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
tutulması ve beyannamelerinin bunlar tarafından düzenlenerek imzalanması halinde nispi tasdik ücretlerinde  %20 indirim uygulanır.
b) Yeminli mali müşavirin bu tarifeye göre aynı kuruluşa birden fazla tasdik ve denetim (SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak
denetimler dahil) hizmeti vermesi durumunda, bu hizmetlerin her biri için (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikleri hariç)
tarifede gösterilen nispi ücretlerde %35 indirim uygulanır. Bu indirim aynı topluluk içindeki şirketler için de geçerlidir.
c) Grup şirketlerinde (hisselerinin %51'den fazlası aynı gerçek ve tüzel kişilere ait olan şirketlerde) tasdik işlemlerinin aynı Yeminli
Mali Müşavir tarafından yapılması halinde indirim %35 olarak uygulanır.     
((a) ve( b) maddesinde belirtilen indirimlerin sadece birisi uygulanabilir. (c) maddesinde belirtilen indirim uygulandığı takdirde (a) ve
(b) maddesinde belirtilen indirimlerden hiç biri uygulanmaz.)                       

      C- Diğer   İndirimler :  
Yeminli mali müşavir ile sürekli denetim ve tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin kredilere ilişkin tasdik işlemlerinde %50 indirim
uygulanır. (Uygulanan indirim tutarı, yıllık sürekli denetim ve tasdik ücretinin %25’ini geçemez.)

9.Ulusal / Bölgesel / Yerel Televizyon ve Ulusal / Bölgesel / Yerel Radyo ayrımında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun
sınıflandırması esas alınır.
10. Bu tarifede yer almayan hizmetlerin asgari ücretleri bir saat için alınacak ücret 300 TL’den az olmamak üzere taraflar arasında
serbestçe  tespit edilebilecektir. 

11. Münhasıran yıl içinde işe başlayan mükelleflerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmeti tarifedeki ücret ay
kesirleri tam sayılarak kıst uygulanır. 

12. Asgari ücretin tespitinde indirim uygulanması suretiyle bulunan ücretler aksi belirtilmedikçe tarifedeki maktu ücretlerden
(gayrifaal kurumlarda asgari maktu ücretin %50’sinden )  az olamaz.  Şöyle ki; 

       A- Hasılat Esasında İndirimler :
Tasdik ücretleri ; akaryakıt bayileri, tütün mamulleri imalatçıları ve dağıtıcıları, ecza depoları, tüp gaz bayileri, hazır kart ana
dağıtım şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, demir çelik üreticileri ve haddecileri, üreticiler ve ithalatçılar dahil olmak
üzere motorlu araç ticareti ile uğraşanlar (faaliyet konusu yalnızca ikinci el araç alım ve satımı olanlar hariç) ve uluslararası
anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve gayrifaal kurumlar için
hasılat %50, döviz alım-satım işi ile uğraşan şirketlerde hasılat %20 olarak dikkate alınır.

       B-   Ücret Esasında İndirimler:
Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere: 1. Grup İllerde (Ankara, İstanbul ve İzmir hariç olmak üzere) faaliyette bulunan
mükelleflerde %10'a kadar,
 - 2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15'e kadar,
 - 3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20'ye kadar,
 - 4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %25'e kadar 
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hasılat %50, döviz alım-satım işi ile uğraşan şirketlerde hasılat %20 olarak dikkate alınır.

       B-   Ücret Esasında İndirimler:
Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere: 1. Grup İllerde (Ankara, İstanbul ve İzmir hariç olmak üzere) faaliyette bulunan
mükelleflerde %10'a kadar,
 - 2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15'e kadar,
 - 3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20'ye kadar,
 - 4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %25'e kadar 

İl grupları aşağıdaki gibidir:
1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri,Kocaeli, Konya, 

Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.
2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, 

Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye,  Çorum, Şanlıurfa.
3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, 

Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.
4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.
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