Değerli Paydaşımız,
Çeviri İşletmeleri Derneği İktisadi İşletmesi çeviri mesleğinin ve çeviri sektörünün gelişmesi amacına dönük faaliyetler
yapmak amacıyla kurulmuş bir işletmedir. Faaliyetlerinin temelini topluma ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak
oluşturur. Kar amacı gütmeyen STK’lar tarafından kurulan iktisadi işletmelerde olduğu gibi vergi ve muhasebe
konularında bir ticari şirket ile aynı yasal yükümlülükler altında ve aynı ilkeler doğrultusunda çalışır.
Aksi belirtilmediği sürece yapılan etkinliklerin organizasyonu kapsamında Çeviri İşletmeleri Derneği tarafından
tedarikçilerimizden satın alınan mal ve hizmetler için düzenlenen faturalar da aşağıda belirtilen fatura bilgileri
doğrultusunda iktisadi işletmemiz adına düzenlenecektir.
Sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki türden ödemeler iktisadi İşletme hesabına yapılması gereken ödemelerdendir:
1. Yemekli toplantılarda yemek ücretleri
2. Toplantı, konferans, seminer katılım ücretleri
3. Kurs, eğitim, sınav, vb. ücretleri
4. Danışmanlık hizmet ücretleri
5. İş Ortaklığı Programı kapsamında ödenen ortaklık tanıtım ücretleri
İktisadi İşletme hesabına yapılmaması gereken ödemeler
1. Üyelik giriş aidatları
2. Üyelerin yıllık aidatları
3. Bağış ödemeleri
Ödeme yaparken lütfen aşağıdaki hususlara özen gösteriniz:
1. Ödemenizi önemli bir neden olmadığı sürece banka üzerinden yapınız
2. Her türlü ücret yasalar gereği Katma Değer Vergisine tabidir; bu nedenle yapacağınız ödemenin net ve KDV
tutarlarını tam olarak öğrenerek, ödemenizi ücret + KDV tutarı birlikte yapınız
3. Dekont açıklama bölümüne kısa ve net olarak açıklama yazınız; bu açıklamada
o Ödemeniz bir etkinliğe katılım ücreti ise, etkinliğin tarihini ve/veya adını belirtiniz
o Ödemenizi bir fatura karşılığı yapıyorsanız, fatura numarasını belirtiniz
4. Ödemeleriniz karşılığında size işletmemiz tarafından en geç 15 gün içinde fatura düzenlenecektir; fatura
düzenlenmesi konusunda gecikme olması halinde lütfen bilgi veriniz.
İşbirliğiniz ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederim.
Sevgi ve Saygılarımla

Rafet Saltık
Başkan
Fatura Bilgileri
Resmi Unvanı
Adresi
Vergi Dairesi
Vergi No.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ
Harbiye Mah., Cumhuriyet Cad., Dağ
Apt., No: 34/1 Şişli 34367 İstanbul
Beyoğlu VD
249 063 1921

ÇİD İktisadi İşletmesi Banka Hesabı (TL)
Banka
Garanti Bankası
Şube
(Şube Kodu)

Elmadağ Şb. (234)

TL

TR66 0006 2000 2340 0006 2951 18

EUR

TR95 0006 2000 2340 0009 0696 69

USD

TR68 0006 2000 2340 0009 0696 70

