RADYO-TELEVİZYON PRİMİ

(RUNDFUNKBEITRAG)
ŞIRKETLER, KURUMLAR VE KAMU YARARINA

FAALIYET GÖSTEREN KURUMLAR IÇIN
Bilgilendirici ve eğlendirici: İster eğitim, haber, kültür ve eğlence, ister spor olsun:
Kamu radyo ve televizyonları, TV ve radyoda çok çeşitli ve kaliteli programlar ve ayrıca
online araçlar ve medya arşivleri sunmaktadır.
Dayanışma modelimizin çerçevesi içinde radyo-televizyon priminin finanse edilmesi
hususunda Siz şirket veya kurum olarak önemli bir rol oynamaktasınız: Sadece kamu
televizyon ve radyolarının programını garanti altına almaya yardım etmekle
kalmıyorsunuz ayrıca kendiniz de bundan yararlanıyorsunuz.

Durum: 01.01.2017

Adil ve şeffaf: Radyo-televizyon priminin şirketiniz veya kurumunuz için ne kadar
yüksek olacağı, işletme yeri sayınıza, çalışan ve ayrıca kullanımınızda olan ticari
motorlu araçlarınızın sayısına bağlıdır. Kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar
ayda sadece 5,83 € prim öder.
Anlaşılır ve hızlı: www.rundfunkbeitrag.de adresi altında şirket kaydınızı yapın ve
kamu yararına faaliyet gösteren kurum olarak da şirketler için servis portalı‘nın
avantajlarından yararlanın.
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Şirketler ve kurumlar
Radyo-televizyon priminin miktarı
İşyeri başına prim miktarı, geçen yılın ortalama çalışan sayısına göredir. Bunun içine sosyal sigortalı tam gün ve yarı
zamanlı çalışanlar ve ayrıca kamu hizmetinde olan görevliler dahildir. Meslek eğitimi görenler ve asgari ücretliler
hesaplanmazlar.

Bilgi:
İşyeri kapsamına sabit bir yerde bulunan ve sadece şahsi amaçlar için belirlenmemiş her bir mekan birimi
girmektedir.

Çalışan sayıları
Şu seçimleri yapabilirsiniz: Ya çalışanların toplam sayısını bildirirsiniz, yani kişi başı sayısı (“Sayım şekli A”). Veya tam gün
ve yarı zamanlı çalışanları topladığınızda tam olarak kaç tam gün çalışan sayısı yaptığını hesaplarsınız (“Sayım şekli B”)
Hesaplama işleminde haftada düzenli olarak en fazla 20 saat çalışanlar 0,5 ile, en fazla 30 saat çalışanlar 0,75 ile ve 30
saatten fazla çalışanlar 1,0 ile hesaplanmalıdır.
Hesaplama esası, önceki takvim yılının ortalamasıdır. Buradan şirketinize tahsis edilecek basamak çıkar:

Basamak

İşyeri çalışan sayısı*

Primlerin sayısı

€ olarak aylık prim

1

0 ile 8 arası

1/3

5,83

2

9 ile 19 arası

1

17,50

3

20 ile 49 arası

2

35,00

4

50 ile 249 arası

5

87,50

5

250 ile 499 arası

10

175,00

6

500 ile 999 arası

20

350,00

7

1.000 ile 4.999 arası

40

700,00

8

5.000 ile 9.999 arası

80

1.400,00

9

10.000 ile 19.999 arası

120

2.100,00

10

20.000 `den itibaren

180

3.150,00

* İşyeri kapsamına sabit bir yerde bulunan ve sadece şahsi amaçlar için belirlenmemiş her bir
mekan birimi girmektedir, örneğin üretim yeri, resmi daire, dükkan veya hastane.

Motorlu araçlar
İşyeri başına sadece şahsi kullanımda olmayan bir motorlu araç için prim muafiyeti vardır. Diğer her bir araç için primin
üçte biri – aylık 5,83 € – ödenir.

Otel, misafir odası yazlık evler
Prim ödeme zorunluluğu olan her bir işyerine ait birinci oda veya birinci yazlık ev için prim muafiyeti vardır. Diğer her bir
oda veya diğer her bir yazlık ev için prim tutarının üçte birini ödersiniz, yani aylık 5,83 €.
Eğitim organizatörü iseniz ve odaları eğitim organizasyonu ile ilgili kiralıyorsanız, katılımcıların sizinle özel hukuki
bağlantılarının olması şartıyla (örn. bir çalışan, bir meslek birliğine veya siyasi partiye üyelik), bu odalar istisnai olarak
prim muafiyetinden yararlanır. Evinizdeki odalar başka eğitim organizasyonları tarafından kullanıldığı takdirde, bu misafir
odaları için prim ödeme zorunluluğunuz vardır.
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Sezonluk işletmeler
İster dondurmacı, pansiyon veya yolcu gemileri olsun: İşletmenizi geçici olarak en az üç takvim ayı art ardına tamamıyla
kapattığınız takdirde, bu süre için radyo-televizyon priminden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruyu
bundan önce yapmanız gerekmektedir.

Evinde çalışan işyeri sahipleri ve serbest çalışanlar
İşyeri sahibi veya serbest çalışan olarak evinizde çalışıyorsanız, hali hazırda bildirimini yapmış olduğunuz eviniz için ödediğiniz prim ile radyo-televizyon priminiz karşılanmış olur. Motorlu aracınızı ticari amaçla da kullanıyorsanız, bu aracı da
ayrıca bildirmelisiniz. 5,83 € ile prim miktarının üçte birini ödersiniz.

Bilgi:
Hastaneler, atölye ve görev yapılan haneler, belediyeler ve tarım işletmeleri için daha fazla bilgiyi rundfunkbeitrag.de
adresinde bulabilirsiniz

Önemli hatırlatma:
Lütfen çalışan sayısındaki ve/veya 1.1.–31.3. arasındaki sayım şeklindeki değişikliklerin yasal belirlenmiş bildirim süresini
dikkate alın. Sizin yararınıza olacak olan geç yapılan bildirimler, ancak sonraki yılın 1.4. tarihinde dikkate alınacaktır.

Örnekler
Küçük işletmeler için radyo-televizyon primi
Bir zanaat işletmesi, içlerinde mesleki eğitim gören bir çalışanın da olduğu dokuz tam gün çalışana sahiptir. Eğitim gören
prim hesaplamasına dahil olmayacağı için sosyal sigortalı çalışan sayısı sekizdir. İşletmenin Beitragsservice‘e bildirdiği:
Sekiz çalışan (“Sayım şekli A”). Şirket, prim basamağı 1’e girer ve işyeri için aylık 5,83 € prim öder.
Buna işletmenin kullandığı dört adet motorlu araç için prim eklenir. Bunlardan biri primden muaf tutulur, kalan diğer
motorlu araçların her biri için aylık 5,83 € prim ödenir. Toplamda aylık 23,32 € tutarında bir radyo-televizyon primi çıkar.

Yarı zamanlı çalışanları olan şirketler için radyo-televizyon primi
Toplamda on iki sigortalı çalışana sahip şirketin %50 yarı zamanlı sekiz çalışanı bulunmaktadır. Şirketin işletme için
kullandığı herhangi bir motorlu aracı yoktur.
Şirket, yarı zamanlı çalışanlarını tam zamanlı çalışan olarak hesaplamaya karar verir ve Beitragsservice‘e “toplamda
sekiz çalışan” bildirir (“Sayım şekli B”). Şirket bu nedenle basamak 1 kapsamına girer ve radyo-televizyon primi 5,83 € olur.

Birden fazla işyeri durumunda radyo-televizyon primi
Bir şirketin üç işyeri bulunmaktadır, tüm çalışanları tam gün çalışmaktadır. 17 sigortalı çalışanı olan 1. İşyeri için aylık
prim 17,50 €’dur. Her birinde üçer çalışanı bulunan diğer iki işyeri için primin üçte biri olan aylık 5,83 € ödenir.
Bunun yanı sıra işletmenin kullandığı beş adet motorlu araç vardır. İşyeri başına sadece bir motorlu aracın prim
ödemesinden muaf tutulması nedeniyle, sadece iki motorlu araç için primin üçte biri ödenmesi gerekir. Şirketin aylık
xradyo-televizyon primi 40,82 €’dur.
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Kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar
Kamu yararına faaliyet gösteren kurum nedir?
Kamu yararına faaliyet gösteren kurum olarak tanımlananlar:
• Engelli insanlar için sosyal kurumlar, özellikle engelli yurtları, mesleki eğitim merkezleri veya atölyeleri
• Çocuk ve gençlik hizmetleri yasası kapsamındaki sosyal kurumlar (SGB VIII)
• Bağımlılar, yaşlılar, sabit bir yeri olmayanlar için sosyal kurumlar ve içinde günlük konaklanan barınaklar
• Kayıtlı sosyal dernekler ve vakıflar
• Kamuya ait genel eğitim ve mesleki eğitim veren okullar, devlet onaylı veya devletin tanımış olduğu yedek okullar veya
tamamlayıcı okullar (sosyal temelde çalışmalar yürüten) ve ayrıca Yüksek Okul Yasası çerçevesindeki yüksek okullar
• İtfaiye, polis, federal silahlı kuvvetler, sivil ve afet koruma kurumu
Kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar her bir işyeri için çalışan sayısından bağımsız olarak aylık 5,83 € tutarındaki
primin sadece üçte birlik kısmını öder. İşletmelerinde sadece gönüllü ve 1 Euro çalışanları olan işyerleri bildirim yapma
zorunluluğundan muaftır. Bu tip kuruluşa veya şirkete ait motorlu araçlar, sadece kurumun amaçları için kullanılması
şartıyla, primden muaf tutulur.

Otel, misafir odası yazlık evler
Kamu yararına faaliyet gösteren kurumun kiraya verdiği otel, misafir odası veya yazlık evler için radyo-televizyon priminin
ödenip ödenmeyeceği, bu odaların kime kiralandığına bağlıdır. Odalar sadece kapalı bir grubun kullanımına verildiyse (örn.
dernek üyeleri), bu odalar için radyo-televizyon primi ödenmek zorunda değildir. Sadece üçüncü şahıslara kiraya veriliyorsa, normal prim ödemesi geçerli olur. Bunun anlamı şudur: Her bir işyerine ait birinci oda veya birinci yazlık ev için prim
muafiyeti vardır. Bunların dışındaki her bir oda ve her bir yazlık ev için aylık 5,83 € tutarındaki primin üçte biri ödenir. Belirsiz durumlarda paylaştırma metodu olanağı vardır. Bu, prim ödeme zorunluluğunun yabancılara kiralama işleminin ilgili
kapsamı doğrultusunda gerçekleşmesi demektir ve bu şekilde üçüncü şahıslara gerçekten kiralanan odalar prim ödeme
zorunluluğu altında olur.

Servis
Prim hesaplayıcısı
www.rundfunkbeitrag.de adresi altında prim hesaplayıcısının yardımıyla, olası radyo-televizyon priminin şirketiniz veya
kurumunuz için ne kadar olduğunu hesaplayabilirsiniz.

İşletme kaydı yapmak veya verileri değiştirmek
İşletmenizi Beitragsservice‘e kaydetmek mi istiyorsunuz? Bunun için www.rundfunkbeitrag.de adresindeki online formu
kullanın. Halihazırda kaydınız var ise, verilerinizi servis portalı üzerinden rahatlıkla güncelleyebilirsiniz. Alternatif olarak
yazdırabileceğiniz formlar mevcuttur.

İşletmenin kaydını sildirmek veya muafiyetini sağlamak
www.rundfunkbeitrag.de adresi altında ilgili formları bulabilirsiniz.
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Şirketler için servis portalı
Şirketler, kamu yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar şirketler için servis portallarının avantajlarından
yararlanabilir. Orada ödeme taleplerinizi görebilir ve değişiklikleri – örneğin adres bilgilerini, ödeme şekillerini veya
çalışan sayılarını – bildirebilirsiniz.
Servis portalı için şirketinizin veya kurumunuzun prim hesabını tek sefere mahsus olmak suretiyle şu adres altında
kaydedin: portal.rundfunkbeitrag.de. Buradaki ön koşul, sizin radyo-televizyon primi için daha önce kayıt yaptırmış
olmanızdır.

Herkes için dayanışma içinde: Radyo-televizyon primi
Güçlü kamu radyo ve televizyonları için çok sayıda olumlu argüman bulunmaktadır. Her zevke göre yüksek kaliteli
program. Kapsamlı online araçları ve medya arşivleri ile zamanın gereksinimlerini tamamlar. Maddi ve siyasi çıkarlardan
bağımsız habercilik.
Radyo-televizyon primi ARD, ZDF ve Deutschlandradio’nun finanse edilmesini sağlamakta ve bir dayanışma modeli
temelinde tüm omuzlara adil şekilde dağıtılmaktadır. Bu, Almanya’daki tüm vatandaşların, şirketlerin, kamu yararına
faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşların münferit insanların yararına kendi paylarını katmaları demektir. Böylece
gelecekte de bağımsız ve geniş yelpazeli kaliteli programın sağlanmasına katkınız olmaktadır.
Girişimci olarak çok sayıda avantaja sahipsiniz. Radyo-televizyon primi, ekonomik ve toplumsal bağlantılara yönelik
gerçeklere dayanan bir haberciliği sağlamaktadır – maddi ve siyasi etki olmadan. Bununla beraber girişimcilik kararları için
ayrıntılı temeli oluşturmaktadır. Kamu radyo ve televizyonlarının medya araçları sadece uzman çalışanları ve yöneticileri
güncel bilgilerle beslemekle kalmaz. Vatandaşları, yansıyan tüketim kararlarıyla daha sürdürülebilir ve daha sosyal üretim
yapılmasını sağlayan birer güçlü tüketici kılar. Radyo-televizyon primi şeffaflığı sağlar ve adil rekabeti teşvik eder: Detaylı
araştırılmış, inceleyici formatlara sahip tarafsız habercilik.

Sizin sorularınız.
Bizim cevaplarımız. Bize ulaşın.

www.rundfunkbeitrag.de
01806 999 555 10*
Beitragsservice von ARD, ZDF und
Deutschlandradio, 50656 Köln

*(Alman sabit hattından her arama için 20 Cent, Alman mobil hattından her bir arama için maksimum 60 Cent.)
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