2012 YILI İÇİN PROJE HAZIRLAYAN VE HALEN PROJE YÜRÜTMEKTE
OLAN PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE

Mevzuat İle İlgili Bilgilendirme
1. Sivil toplum kuruluşlarının satın alma sürecinde doğrudan temin yöntemine uygun olarak
yapılan alımlarda sözleşme imzalanması durumunda damga vergisi yatırmak durumundadır.
2. Projeler kabul edildiğinde sivil toplum kuruluşları finansman sözleşmeleri üzerinden damga
vergisi ve sözleşme karar pulu bedeli yatırmak durumundadır. (Bu gider proje bütçesinden
karşılanmayacaktır)
3. Hizmet alımı işlerinden yapılan KDV Tevkifatı kesintileri meslek odalar için de uygulanmalıdır.
4. Mesleki eğitim projelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorumluluk proje yürütücüsü
kuruma ait olmakla birlikte özel sigorta yaptırılmaması gerekmektedir. Mesleki eğitim
kurslarının SODES 2012 Yılı Usul ve Esasları çerçevesinde İş-Kur, MEM ve Halk Eğitim
merkezleri ile işbirliği içerisinde yapılması gerektiğinden kursiyer sgk girişlerinin bu kurumlar
tarafından yapılması ve prim ödemelerinin de bu kuruluşlarca yapılması, bu kurumların prim
ödemeyi kabul etmemesi durumunda bütçede mali hizmet giderleri kalemine kursiyer sgk
prim ödemeleri ile ilgili ödeneklerin de dahil edilmesi
5. Projelerde emekli personel çalıştırılacak ise çalışan personel için sosyal güvenlik destek primi
yatırılmalıdır.
6. Özellikle seminer ve konferans gibi etkinliklere saatlik ve günlük getirilen kişi kendi vergi
mükellefi ise sgk girişi yapmasına gerek yoktur. Ancak bir firma üzerinden hizmet alımı
şeklinde gerçekleştiriliyorsa sgk girişi yapılması gerekmektedir. Yine firma üzerinden getirilen
kişi kamu görevlisi ise projeden kamu görevlilerine ödenebilecek rakamların üzerinde
ödemeler yapılamayacaktır.
7. Projede görev alacak kişi veya kişiler kendi çalıştığı kurumdaki bir projede tam ve yarı zamanlı
olarak görev alıyor ise ayrıca bir sgk girişi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Aynı sigorta
numarası üzerinden maaş matrahı arttırılarak sigorta primleri yatırılacaktır.
8. Projede görev alan kişi veya kişiler kendi çalıştığı kurumun dışında farklı kurumdaki projede
çalışacak ise kurumların farklı olması münasebetiyle iki ayrı sigorta yaptırılması
gerekmektedir.
9. Mali hizmet gideri kapsamında karşılanacak giderlere ait harcamalar için projelerde bütçe
ayrılması gerekmektedir.
10. Stk lar projede çalıştıracakları tam ve yarı zamanlı ile kısmı süreli personel için
sözleşmelerinde noter onaylı işlem yapmaları, sözleşme ile ilgili anlaşmazlıklarda kuruluşu
garanti altına alacaktır.

