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Cisco ve Kanal İş Ortağı, bundan sonra iş ortağı olarak anılacaktır, (Cisco İş Ortaklarını, Satıcılarını ve/veya Distribütörlerini kapsar) arasındaki
Kanal programı anlaşması, iş ortağının bir teşvik ödemesi almak için uygun hale geldiğindeki hüküm ve koşulları belirler. Hükümler ve koşullar,
teşvik ödemesinin şunun için olup olmadığını gösterir:
1)

Talep Yaratma İndirimi, bir iş ortağı yüksek bir satış seviyesine ulaştığında ve/veya önceden belirlenmiş bir satış hedefine
vardığında.

2)

Pazara Girme Servisi, bir iş ortağı hem yüksek bir satış seviyesine ulaştığında hem de önceden belirlenmiş bir satış hedefine
vardığında ve Cisco'nun aktif markalaşması, yerleştirme ve pazarlaması (geniş yelpazede) ve/veya belirli müşteri memnuniyeti
seviyeleri için gösterilen eforu da içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli etkinliklerin üstesinden başarıyla geldiğinde.

3)

Pazar Geliştirme Fonu, bir iş ortağı, Cisco ürünleri veya servisleri için siparişlerin öncesinde bir pazarlama planı devreye aldığında.

4)

Dağıtım Geliştirme Yatırım Fonu (Coop), bir dağıtım iş ortağı, pazarlama, etkinleştirme, farkındalık ve operasyonel mükemmellik
etkinlikleri aracılığıyla, 2'inci Katman işletme büyümesi elde etmek ve hızlandırmak için, Cisco dağıtım iş ortakları ile etkinlikleri
icra ettiğinde.

5)

Bir iş ortağının Cisco bayisi olarak katılımının son kullanıcıdan Cisco ürünleri veya servisleri için gelen geçerli bir siparişle
sonuçlandığı durumda Komisyon (veya Ödül) Servis.

Hangi program ödemelerinin indirim ve hangi program ödemelerinin hizmet ödemesi olarak düşünüldüğünü görmek için Global EasyPay
Program Listesi'ne bakın.
Program sözleşmesi, Cisco'nun ilgili sözleşmeyi yapan şirketinin kurulu olduğu ülke de dâhil olmak üzere asıl kuruluş yeri herhangi bir ülkede
olan iş ortağı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiyi de tanımlar. Aşağıdaki tabloda standart ilişki özetlenmektedir:

İş Ortağının Esas Kuruluş Yeri
Ülke/bölge
Hariç tutulan
 AB ülkesi
 EFTA ülkesi
 Orta Doğu
 BDT
 Afrika
 Asya Pasifik

Hollanda, İtalya
Kuveyt, Birleşik Arap
Emirlikleri, Suudi Arabistan
Belarus, Ukrayna,
Kazakistan
Libya
Çin, Hindistan, Japonya,
Kore, Avustralya

 İtalya














Cisco’nun Şirketi
Cisco International Limited,
İngiltere yasalarına bağlı olarak kurulmuş bir şirkettir

Hollanda
Beyaz Rusya
Çin
Hindistan
Kazakistan
Kore
Kuveyt
Libya
Rusya
Suudi Arabistan
Ukrayna
Birleşik Arap Emirlikleri
Avustralya

 Japonya
 Kanada
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Cisco Systems (İtalya) S.r.l,
İtalya yasalarına bağlı olarak idare edilen bir şirkettir
Cisco Systems International BV,
Hollanda yasalarına bağlı olarak idare edilen bir şirkettir

Cisco Systems Australia Pty Ltd.,
Avustralya yasalarına bağlı olarak idare edilen bir şirkettir
Cisco Systems G.K.,
Japonya yasalarına bağlı olarak idare edilen bir şirkettir
Cisco Systems Canada Co.,
Kanada yasalarına bağlı olarak idare edilen bir şirkettir
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 Latin Amerika
 Karayipler
 Amerika Birleşik Devletleri

Cisco Systems Inc.
California, ABD yasalarına bağlı olarak idare edilen bir
şirkettir

Tablo 1: Standart İş Ortağı - Cisco İlişkisi
Belirli istisnai şartlar altında bir iş ortağının sözleşmesi farklı bir Cisco şirketi ile olabilir.
Hem program ödemesi türü hem de bir Cisco şirketi ile sözleşmeye dayalı ilişki teşvik ödemesinin vergiye tabi olup olmadığını belirler.

Ek A, Global EasyPay Program Listesinde tanımlanan Talep Yaratma programları, Cisco tarafından iş ortağına önceden satılmış ürünlerin veya
hizmetlerin fiyatında indirim olarak düşünülür ve bu nedenle Cisco'nun ve iş ortağının bulunduğu ülkeye bağlı olarak, dolaylı vergiye tabi olabilir.
Talep Yaratma programlarındaki dolaylı vergi işlemi, Cisco tarafından belirlenecektir. Dolaylı vergi, Talep Yaratma indirimleri için iş ortağı
tarafından mahsup edilmez.
Hizmet programları için Global EasyPay (GEP) programları, Global EasyPay Program Listesinde, Ek B, C ve D'de tanımlanır. Pazara Girme
Hizmeti, Pazar Geliştirme Fonu veya iş ortağı tarafından sağlanan Komisyon (veya Ödül) hizmeti şu kapsama dahildir:

Katma Değer Vergisi (KDV) için AB KDV Direktifi 2006/112/EG'nin 44. Maddesi

Avustralya'daki Yeni Bir Vergi Sistemi (Ürünler ve Hizmetler) 1999 Vergi Yasası'nın 9-5 Bölümü

Japonya'daki Tüketim Vergisi Yasasının 4(3)(ii) Maddesi
Bu hizmetler için dolaylı vergi işlemi, iş ortağı tarafından belirlenecektir.
İş ortağı dolaylı vergi mahsup ettiğinde iade miktarı, iş ortağının kuruluş yerine dayalı olarak dolaylı verginin "hariç" veya "dâhil" olarak kabul
edilebilir.



Cisco’nun kuruluş yeri, iş ortağının asıl kuruluş yeri ile aynı ülkede olduğunda hizmet nedeniyle dolaylı vergi olması
muhtemeldir. Vergi, iş ortağının hak kazandığı teşvik miktarına ilave olacaktır. Bu durum, “hariç” olarak anılır.
Cisco’nun kuruluş yeri, iş ortağının asıl kuruluş yeri ile aynı ülkede olmadığında, hizmet nedeniyle dolaylı vergi normalde
olmaz. Bununla birlikte iş ortağı dolaylı vergi mahsup ederse, bu vergi teşvik miktarının parçası biçiminde tipik olarak
eklenmiş kabul edilir. Başka bir deyişle iş ortağı, hak kazandığı teşvik miktarına ilave hiçbir meblağ almayacaktır. Bu durum
"hariç" olarak anılır. Şu andaki durum için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Aşağıdaki tablo, hizmet ödemeleri için standart dolaylı vergi işlemini gösterir:
İş Ortağının Esas Kuruluş Yeri
Aşağıda listelenmeyen bir ülke
İngiltere

Hollanda

İtalya

Türkiye

Avustralya

Cisco’nun Şirket
Kuruluş Yeri
Yok
Cisco International
Limited,
İngiltere'de
kurulmuştur
Cisco Systems
International BV,
Hollanda'da
kurulmuştur
Cisco Systems
(İtalya) S.r.l,
İtalya'da
kurulmuştur
Cisco International
Limited,
İngiltere'de
kurulmuştur
Cisco Systems
Australia Pty Ltd.,
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Dolaylı Vergi %

Vergi işlemi

vergiye tabi
olabilir
Maksimum %20
KDV

Normalde dâhildir

%21 KDV

Hariç

%22 KDV

Hariç

%18 KDV

Hariç

%10 GST

Hariç

Hariç

Page 2

7/15

Global EasyPay

Japonya

Avustralya'da
kurulmuştur
Cisco Systems
G.K.,
Japonya'da
kurulmuştur

%8 Tüketim
Vergisi

Hariç

Tablo 2: Standart Dolaylı Vergi İşlemi
Bilinen bir istisna, iş ortağının esas kuruluş yerinin Türkiye'de olmasıdır, bu durumda KDV “hariç”tir.
İş ortağının dolaylı vergi işleminin yukarıda açıklanandan farklı olduğuna inandığı durumlarda bu değişikliği yazılı olarak düzeltmesi ve bu
kanısıyla ilgili tüm yönetmelikleri ve yasaları eklemesi gerekir. İş ortağı düzeltme mektubunu, globaleasypay@cisco-programs.com adresine
göndermelidir. Cisco, verginin uygulanıp uygulanmayacağına karar vermek için iş ortağı ile iletişim kuracaktır. Her iki taraf değişikliği kabul
ederse, Cisco faturayı bu değişen vergi işlemiyle nasıl keseceğini açıklayan talimatları i ortağına sağlayacaktır. İş ortağı ve Cisco arasında
anlaşmaya varılmadıysa, taraflar objektif bir nihai karar için bağımsız bir dış uzmana birlikte başvurabilir. Böyle bir dışarıdan danışmanlığın
masrafları vergi görüşünü değiştirmek isteyen tarafça ödenecektir.

Pazara Girme Fonu veya Komisyon (veya Ödül) Hizmeti (bkz. Global EasyPay Program Listesi) için ödeme yapan programlara katılan iş
ortakları; ödemelerin, kriterler ister iş ortağının şirketindeki bir kişi ister birden fazla kişi tarafından karşılansın bundan bağımsız olarak, bir şahsa
değil de iş ortağına münhasır olarak verildiğini bilir. Bu hizmet ödemeleri, iş ortağı için vergiye tabi gelir olarak işlenebilir ve vergilendirme,
ulusal sigorta veya sosyal güvenlik katkı payları (veya yerel yasalarca eşdeğeri vergiler veya sosyal ödemeler) amaçları doğrultusunda doğrudan
bedel olarak düşünülebilir.
Cisco veya GEP ödeme sürecini yöneten Cisco onaylı satıcılar, yürürlükteki yerel yasalar uyarınca, iş ortağının yerel vergi mercilerine (veya
benzer yetkililerine) hizmet karşılığı ödemeler ile ilgili bildirim yapmaya zorunlu tutulabilirler. Gelir vergilendirme veya sosyal ödemeler için
sorumluluk, yalnızca iş ortağının şirketine aittir ve Cisco, GEP program teşvikinin vergilendirme işlemleri ile ilgili olarak hiçbir garanti vermez ve
sorumluluk kabul etmez.

Cisco, şu iki durumda da fatura ister:
1) İş ortağının asıl kuruluş yeri Avrupa, Orta Doğu, Afrika veya Rusya (EMEAR) ya da Asya Pasifik'tedir (APJC) ve
2) Bu ödeme, Pazara Girme Hizmeti, Pazar Geliştirme Fonu veya iş ortağı tarafından Cisco'ya sağlanan Komisyon (veya Ödül)
Hizmeti içindir.
Ayrıca, iş ortağı dolaylı vergi eklerse, alınan KDV, GST veya Tüketim Vergisinin şartları ayrı ayrı belirtilmelidir.
Tüm talimatlar için, bkz. Global EasyPay Fatura Talimatları.
Kanal iş ortakları, hizmet ödemeleri için Cisco'ya gönderdikleri tüm dolaylı vergi taleplerinin, dolaylı vergi amaçları için en geniş yelpazede doğru
biçimde işlenmesinden sorumludur. Cisco, kanal iş ortakları tarafından kesilen faturalardaki hatalı bir dolaylı vergi işlemini takiben vergi
mercileri tarafından belirlenen cezalar veya faizler de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir masraftan sorumlu tutulamaz. Cisco,
dolaylı verginin kanal iş ortağı tarafından hatalı mahsup edildiği durumlarda bir Kredi Makbuzu isteme hakkını her zaman saklı tutar.
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