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MEVZUAT
ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ
GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ
(SERÝ NO: 265)
(R.Gazete: 14 Aralýk 2007 - 26720)
1. Giriþ
5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde
asgarî geçim indirimi uygulamasý ile ilgili açýklama ve düzenlemeler bu Tebliðin
konusunu oluþturmaktadýr.
2. Yasal Düzenleme
5615 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanunun1 2 nci maddesi ile 193 sayýlý Gelir Vergisi
Kanununun mülga 32 nci maddesi 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere
baþlýðýyla birlikte aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlenmiþtir.
"Asgari geçim indirimi
Madde 32- Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim
indirimi uygulanýr.
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiði takvim yýlý baþýnda geçerli
olan ve sanayi kesiminde çalýþan 16 yaþýndan büyük iþçiler için uygulanan
asgarî ücretin yýllýk brüt tutarýnýn; mükellefin kendisi için % 50'si, çalýþmayan ve
herhangi bir geliri olmayan eþi için % 10'u, çocuklarýn her biri için ayrý ayrý
olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diðer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kýsmî
döneme ait olmasý halinde, ay kesirleri tam ay sayýlmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarlarý esas alýnýr. Asgarî geçim indirimi, bu fýkraya göre
belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranýn çarpýlmasýyla bulunan tutarýn, hesaplanan vergiden
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mahsup edilmesi suretiyle uygulanýr. Mahsup edilecek kýsmýn fazla olmasý
halinde iade yapýlmaz.
Ýndirimin uygulamasýnda "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya
mükellef tarafýndan bakýlan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya
babasýný kaybetmiþ torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaþýný
veya tahsilde olup 25 yaþýný doldurmamýþ çocuklarý, "eþ" tabiri ise, aralarýnda
yasal evlilik baðý bulunan kiþileri ifade eder.
Ýndirim tutarýnýn tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiði tarihteki
medenî hali ve aile durumu esas alýnýr. Ýndirim, yukarýdaki oranlara göre
hesaplanan tutarlarý aþmamak kaydýyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden
her biri için ayrý ayrý, çocuklar için eþlerden yalnýzca birisinin gelirine uygulanýr.
Boþananlar için indirim tutarýnýn hesabýnda, nafakasýný saðladýklarý çocuk
sayýsý dikkate alýnýr.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapýlacak toplam tutarýn asgarî ücretin
yýllýk brüt tutarýný aþmamasý þartýyla ikinci fýkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarýný artýrmaya veya kanunî oranýna kadar indirmeye yetkilidir.
Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup þekli ile diðer
hususlara iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðýnca belirlenir."
3. Uygulamanýn Esaslarý
Asgari geçim indirimi uygulamasýndan ücretleri gerçek usulde
vergilendirilen gerçek kiþiler yararlanabilecektir.
Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiði takvim yýlý baþýnda belirlenen
16 yaþýndan büyük iþçiler için uygulanan asgari ücretin yýllýk brüt tutarýna;
Q
Q
Q
Q

Mükellefin kendisi için % 50'si
Çalýþmayan ve herhangi bir geliri olmayan eþi için % 10'u
Çocuklarýn her biri için ayrý ayrý olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i
Diðer çocuklar için % 5'i

olmak üzere ücretlinin þahsi ve medeni durumu dikkate alýnarak hesaplanan
indirim oranlarýnýn uygulanmasý sonucu bulunacak tutarýn, Gelir Vergisi
Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir
dilimine uygulanan oranla çarpýlmasý sonucu bulunacak indirim tutarýnýn
1/12'sinin aylýk olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle
bulunacaktýr.
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Peþin olarak ödenen ücretler, asgari geçim indirimi uygulamasý yönünden, nakden veya hesaben ödemenin yapýldýðý dönemin geliri sayýlacaktýr.
Örneðin, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemde ücretlerin peþin olarak ödenmesi nedeniyle, bu tarihten sonraki döneme isabet eden ücret gelirleri,
tahakkuk esasýnýn geçerliliði nedeniyle, 01/01/2008 tarihinden önce elde
edilmiþ sayýldýðýndan söz konusu ücretler için asgari geçim indirimi uygulanmayacaktýr.
Asgari geçim indirimi tutarýnýn, ücretlinin aylýk hesaplanan vergisinden
fazla olmasý halinde, fazlasý dikkate alýnmayacaktýr.
Asgari geçim indiriminden, ücret gelirlerini yýllýk beyanname ile bildirenler de yararlanabilecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamýnda deðerlendirilen
ücret geliri elde edenler, örneðin sosyal güvenlik destekleme primi ödemek
suretiyle çalýþanlar ile kurumlarýn yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardýr.
Aþaðýda sayýlan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasýndan yararlanamayacaklardýr.
Q
Q
Q

Q

Ücretleri diðer ücret kapsamýnda vergilendirilen hizmet erbabý,
Dar mükellefiyet kapsamýnda ücret geliri elde edenler,
Baþka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayýlý kanunlar v.b.)
uyarýnca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatý yapýlmayanlar,
Ücret geliri elde etmeyen diðer gerçek kiþiler.

4. Uygulamanýn Yürürlüðe Giriþ Tarihi
Asgari geçim indirimi uygulamasý, 2008 yýlýndan itibaren elde edilecek
ücret gelirlerine uygulanmak üzere, 01/01/2008 tarihinden itibaren yürürlüðe
girecektir.
5. Asgari Geçim Ýndirimi Tutarýnýn Hesaplanmasý
Asgari geçim indirimi (A.G.Ý.) tutarý, ücretin elde edildiði takvim yýlý
baþýnda geçerli olan ve sanayi kesiminde çalýþan 16 yaþýndan büyük iþçiler için
uygulanan asgarî ücretin yýllýk brüt tutarýna bu Tebliðin "3. Uygulamanýn
Esaslarý" baþlýklý bölümünde yer alan oranlarýn uygulanmasý ile bulunan tutarýn, gelir
vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karþýlýk gelen oranla çarpýmý sonucu bulunur.
A.G.Ý. Yýllýk Tutarý = (Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý x A.G.Ý. Oraný) x
Asgari geçim indirimi yýllýk tutarý, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir
yýl boyunca faydalanacaðý net menfaattir. Aylýk yapýlan ücret ödemelerinde ise
asgari geçim indirimi, hesaplanan yýllýk tutarýn 12'ye bölünmesi suretiyle uygu-
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lanacak ve bir ay içerisinde yararlanýlabilecek asgari geçim indirimi tutarý, yýllýk
olarak hesaplanan tutarýn 1/12'sini geçemeyecektir.
Asgari geçim indiriminin yýllýk tutarý, her ücretli için asgarî ücret
üzerinden hesaplanan yýllýk vergi tutarýný aþamayacak ve yýlý içerisinde asgari
ücret tutarýnda meydana gelen deðiþiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasýnda dikkate alýnmayacaktýr.
Ücretlinin faydalanacaðý azami indirim tutarý, elde ettiði ücret geliri
üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sýnýrlý olduðundan, mahsup edilecek kýsmýn fazla olmasý halinde ücretliye herhangi bir iade yapýlmayacaktýr.
Onsekiz yaþýný doldurmuþ çocuklardan öðrenimi sona erenler, öðrenimin sona erdiði ayý takip eden aydan itibaren anne veya babasýnýn asgari
geçim indirimi hesabýnda dikkate alýnmayacaklardýr.
Yýl içinde iþyeri veya iþvereni deðiþen ücretliler, yeni iþyerlerinde veya
iþverenleri nezdinde çalýþmaya baþladýklarý aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.
Örnek 13:
Çalýþmayan ve herhangi bir geliri olmayan eþi ile dört çocuðu bulunan
bir asgari ücretlinin 2008 yýlýnýn Ocak ayýnda yararlanabileceði asgari geçim
indirimi tutarý aþaðýdaki þekilde hesaplanacaktýr. (Ücretlinin 2008/Ocak Ayýnda
Hesaplanan Gelir Vergisi 71,72 YTL'dir.)
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50x12=) : 6.750,00 YTL
Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
- Mükellefin kendisi için
- Mükellefin eþi için
- Mükellefin çocuklarý için

: % 85
: % 50
: % 10
: % 25

Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00x% 85=) : 5.737,50 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý (5.737,50x% 15=) : 860,62 YTL
Hesaplanan yýllýk tutarýn 1/12'si olan (860,62/12=) 71,72 YTL, aylýk
olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifatý tutarýndan mahsup edilecektir.
Bu ücretlinin Ocak ayý için, asgari geçim indirimi mahsup iþlemi aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilecektir.
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- 2008 yýlý Ocak Ayý Brüt Ücreti
: 562,50 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Tevkifat Matrahý : 478,13 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 71,72 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Mahsup Edilecek Asgari Geçim Ýndirimi Tutarý: 71,72 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ödenecek Gelir Vergisi : 0,00 YTL'dir.
Buna göre, iþveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarý kadar
yani 71,72 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktýr. Diðer bir ifadeyle
ücretlinin net eline geçen tutar 403,03 YTL iken 474,75 YTL olmaktadýr.
Net ücret üzerinden anlaþmak suretiyle çalýþanlar da asgari geçim
indiriminden yaralanacak olup, hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari
geçim indirimi tutarlarý net ücretleri ile birlikte ücretliye ödenecektir.
Örnek 2:
Üç çocuðu için nafaka vermekte olan bir baba 01/04/2008 tarihinden
itibaren 695 YTL net ücret sözleþmesi ile özel sektörde çalýþmaya baþlamýþtýr.
Bu durumda babanýn, 2008/Nisan ayý asgari geçim indirimi tutarý þu þekilde
hesaplanacaktýr.
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50 x 12=) : 6.750,00 YTL
Mükellefin Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
: % 70
- Mükellefin kendisi için
% 50
- Mükellefin çocuklarý için
% 20
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 70=) : 4.725,00 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý ( 4.725,00 x % 15=) : 708,75 YTL'dir.
Hesaplanan yýllýk tutarýn 1/12'si olan (708,75 YTL/12=) 59,06 YTL, aylýk
olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarýndan mahsup edilecektir.

Bu ücretlinin Nisan ayý için, asgari geçim indirimi mahsup iþlemi aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilecektir.
- 2008 yýlý Nisan Ayý Net Ücreti
: 695,00 YTL
- 2008 yýlý Nisan Ayý Brüt Ücreti
: 970,00 YTL
- 2008 yýlý Nisan Ayý Tevkifat Matrahý
: 824.49 YTL
- 2008 yýlý Nisan Ayý Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 123,67 YTL
- 2008 yýlý Nisan Ayý Mahsup Edilecek A.G.Ý. Tutarý : 59,06 YTL
- 2008 yýlý Nisan Ayý Ödenecek Gelir Vergisi (123,67-59,06=) : 64,61 YTL'dir.
Buna göre, iþveren Nisan ayýndan itibaren mahsup edilen asgari geçim
indirimi tutarý kadar yani 59,06 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktýr. Diðer
bir ifadeyle ücretlinin net eline geçen tutar 695,00 YTL iken 754,06 YTL olmaktadýr.
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Ancak, ücretli Nisan ayýnda iþe baþladýðý için yýl içinde ücret geliri elde
etmediði Ocak, Þubat ve Mart aylarý için asgari geçim indirimi tutarýndan yararlanamayacaktýr.
Örnek 3:
Eþi çalýþan ve iki çocuðu olan bir asgari ücretlinin 2008 yýlý asgari geçim
indirimi tutarý þu þekilde hesaplanacaktýr.
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50x12=) : 6.750,00 YTL
Mükellefin Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
: % 65
- Mükellefin kendisi için
% 50
- Mükellefin çocuklarý için
% 15
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 65=) : 4.387,50 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý ( 4.387,50x% 15=) : 658,13 YTL'dir.
Hesaplanan yýllýk tutarýn 1/12'si olan (658,13/12=) 54,84 YTL, aylýk
olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifatý tutarýndan mahsup edilecektir.
Bu ücretlinin ocak ayý için, asgari geçim indirimi mahsup iþlemi aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilecektir.
- 2008 yýlý Ocak Ayý Brüt Ücreti
: 562,50 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Tevkifat Matrahý : 478,13 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 71,72 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Mahsup Edilecek Asgari Geçim Ýndirimi Tutarý : 54,84 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ödenecek Gelir Vergisi (71,72-54,84=) : 16,88 YTL'dir.
Buna göre, iþveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarý kadar
yani 54,84 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktýr. Diðer bir ifadeyle
ücretlinin net eline geçen tutar 403,03 YTL iken 457,87 YTL olmaktadýr.
Örnek 4:
Bekar olan ve ikinci derece (aylýk 280 YTL4) sakatlýk indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin 2008 yýlý asgari geçim indirimi tutarý þu þekilde
hesaplanacaktýr.
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50x12=) : 6.750,00 YTL
Mükellefin Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
: % 50
- Mükellefin kendisi için
% 50
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 50=) : 3.375,00 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý ( 3.375,00 x% 15=) : 506,25 YTL'dir.
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Bu ücretlinin ocak ayý için, asgari geçim indirimi mahsup iþlemi aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilecektir.
- 2008 yýlý Ocak Ayý Brüt Ücreti
: 562,50 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Tevkifat Matrahý : 478,13 YTL
- Ýkinci Derece Sakatlýk Ýndirimi
: 280,00 YTL
- Sakatlýk Ýndirimi Düþüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahý : 198,13 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 29,72 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Mahsup Edilebilecek A.G.Ý. Tutarý :
42,19 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ödenecek Gelir Vergisi :
0,00 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayýnda yararlanýlacak A.G.Ý. Tutarý : 29,72 YTL'dir.
Bu ücretlinin gelir vergisi matrahý hesaplanýrken sakatlýk indirimi de
mahsup edilecek, sakatlýk indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi
matrahý üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarýndan da yýllýk asgari geçim
indirimi tutarýnýn 1/12'si olan (506,25/12=) 42,19 YTL mahsup edilecektir.
Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarýný aþamayacaðýndan yalnýzca 29,72 YTL'lik kýsmý ücretliye ödenecek ve (42,19-29,72=) 12,47 YTL
asgari geçim indirimi farký diðer dönemlerde de deðerlendirilmeyecektir.
Buna göre, iþveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarý kadar
yani 29.72 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktýr. Diðer bir ifadeyle
ücretlinin net eline geçen tutar sakatlýk indirimi tutarý ile birlikte 445,03 YTL iken
474,75 YTL olmaktadýr.
Örnek 5:
Eþi çalýþan ve bir çocuðu bulunan bir asgari ücretlinin, 2008 Ocak ayýnda 15 günlük süre çalýþmasý halinde, asgari geçim indirimi tutarý þu þekilde
hesaplanacaktýr.
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50 x 12=) : 6.750,00 YTL
Mükellefin Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
: % 57,5
- Mükellefin kendisi için
% 50
- Mükellefin çocuðu için
% 7,5
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 57,5=) : 3.881,25 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý ( 3.881,25 x % 15=) : 582,19 YTL'dir.
Bu ücretlinin ocak ayý için, asgari geçim indirimi mahsup iþlemi aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilecektir.
- 2008 yýlý Ocak Ayý Brüt Ücreti
:
- 2008 yýlý Ocak Ayý Tevkifat Matrahý :
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- 2008 yýlý Ocak Ayý Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 35,86 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Mahsup Edilecek Asgari Geçim Ýndirimi Tutarý : 48,52 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ödenecek Gelir Vergisi : 0,00 YTL'dir.
Gelirin kýsmî döneme ait olmasý halinde, ay kesirleri tam ay sayýlmak
suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarlarý esas alýnacaðýndan hesaplanan yýllýk tutarýn 1/12'si olan (582,19/12=) 48,52 YTL'si Ocak ayýna ait gelir
vergisi tutarýndan (35,86 YTL) mahsup edilecektir.
Asgari geçim indirimi tutarý, hesaplanan gelir vergisi tutarýndan fazla
olamayacaðýndan bu ücretli, asgari geçim indiriminden 48,52 YTL yerine gelir
vergisi tutarý olan 35,86 YTL kadar yararlanacak olup mahsup edilecek kýsmýn
fazla olmasý nedeniyle iade yapýlmayacaktýr.
Buna göre, iþveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarý kadar
yani 35,86 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktýr. Diðer bir ifadeyle
ücretlinin net eline geçen tutar 201,52 YTL iken 237,38 YTL olmaktadýr.
Örnek 6:
Eþi çalýþmayan ve çocuðu bulunmayan 850 YTL brüt maaþla çalýþmakta olan bir ücretlinin, 2008 yýlý asgari geçim indirimi tutarý þu þekilde hesaplanacaktýr.
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50x12=) : 6.750,00 YTL
Mükellefin Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
: % 60
- Mükellefin kendisi için
% 50
- Mükellefin eþi için % 10
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 60=) : 4.050,00 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý ( 4.050 x % 15=)
: 607,50 YTL'dir.
Bu ücretlinin ocak ayý için, asgari geçim indirimi mahsup iþlemi aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilecektir.
- 2008 yýlý Ocak Ayý Brüt Ücreti
: 850,00 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Tevkifat Matrahý : 722,50 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 108,38 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Mahsup Edilecek Asgari Geçim Ýndirimi Tutarý : 50,63 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ödenecek Gelir Vergisi (108,38-50,63=) : 57,75 YTL'dir.
Buna göre, iþveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarý kadar
yani 50,63 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktýr. Diðer bir ifadeyle
ücretlinin net eline geçen tutar 609,02 YTL iken 659,65 YTL olmaktadýr.
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6. Medeni Durum ve Eþin Gelirinin Olmadýðýnýn Tespiti
Ücretliler, medeni durumlarý ve çocuk sayýlarý ile eþinin iþ ve gelir durumu hakkýnda Teblið ekinde yer alan "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile iþverenlerine bildirimde bulunacaklardýr. Durumlarýnda herhangi bir deðiþiklik olmasý
halinde (evlenme, boþanma, ölüm, doðum vb.) bu deðiþiklikleri iþverene bir ay
içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranýný etkileyen deðiþiklikler,
söz konusu deðiþikliðin iþverene bildirildiði tarih itibariyle uygulanacak olup,
eþlerin her ikisinin de ücretli olmasý halinde çocuklar yalnýzca sosyal güvenlik
yönünden tabi olduklarý eþin bildirimine dahil edilecektir.
Bu uygulamada eþin çalýþmadýðý ve herhangi bir gelirinin olmadýðýna
iliþkin olarak (aksi tespit edilmediði sürece) ücretlinin beyaný yeterli olacaktýr.
Sadece ücret geliri elde eden eþ, "çalýþmayan ve herhangi bir geliri
olmayan eþ" kapsamýnda deðerlendirilmeyecektir. Bunlar dýþýndakiler ise çalýþmayan ve herhangi bir geliri olmayan eþ kapsamýnda deðerlendirilecek olup,
münhasýran emekli maaþý alanlar da çalýþmayan ve herhangi bir geliri olmayan
eþ olarak kabul edilecektir.
Örnek 7:
Eþi çalýþan ve bir çocuðu bulunan bir baba, aylýk 48,52 YTL asgari
geçim indiriminden yararlanmaktadýr. 05/04/2008 tarihinde bir çocuðu dünyaya
geldiðini iþverenine bildiren bu ücretlinin 2008 yýlý Nisan ayý ve takip eden
aylara iliþkin asgari geçim indirimi þu þekilde hesaplanacaktýr.
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50 x 12=) : 6.750,00 YTL
Mükellefin Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
: % 65
- Mükellefin kendisi için
% 50
- Mükellefin çocuklarý için
% 15
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 65=) : 4.387,50 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý (3.375,00 x % 15=) : 658,13 YTL'dir.
Ocak ayý itibariyle hesaplanan yýllýk tutarýn 1/12'si olan 48,52 YTL, ilk 3
ay (Ocak-Þubat ve Mart aylarý) için aylýk olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifatý tutarýndan mahsup edilirken, doðum nedeniyle yeni indirim tutarý olan aylýk
(658,13/12=) 54,84 YTL, kalan 9 ay için aylýk olarak hesaplanan gelir vergisi
tevkifatý tutarýndan mahsup edilecektir.
Ayný þekilde annenin elde ettiði ücret gelirine iliþkin asgari geçim indirimi ise; (örneðimizdeki çocuklarýn sosyal güvenlik yönünden babaya tabi
olmalarý ve babanýn çalýþmasý nedeniyle) aþaðýdaki þekilde hesaplanacaktýr.
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2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50 x 12=) : 6.750,00 YTL
Mükellefin Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
: % 50
- Mükellefin kendisi için
% 50
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 50=) : 3.375,00 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý (3.375,00 x % 15=) : 506,25 YTL'dir.
Hesaplanan yýllýk tutarýn 1/12'si olan (506,25/12=) 42,19 YTL, aylýk
olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarýndan mahsup edilecektir.
Bu durumda, annenin asgari ücretli olarak çalýþmasý halinde ocak ayý
için, asgari geçim indirimi mahsup iþlemi aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilecektir.
- 2008 yýlý Ocak Ayý Brüt Ücreti
: 562,50 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Tevkifat Matrahý : 478,13 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 71,72 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Mahsup Edilecek Asgari Geçim Ýndirimi Tutarý : 42,19 YTL
- 2008 yýlý Ocak Ayý Ödenecek Gelir Vergisi (71,72-42,19=) :29,53 YTL'dir.
Buna göre, iþveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarý kadar
yani 42,19 YTL Anneye daha fazla ödeme yapacaktýr. Diðer bir ifadeyle
ücretlinin net eline geçen tutar 403,03 YTL iken 445,22 YTL olmaktadýr.
7. Asgari Geçim Ýndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi
Asgari geçim indirimi bordrosunun düzenlenmesine iliþkin ilkeler aþaðýda gösterilmiþtir.
Q

Q

Q

Q

Ýþverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayýsý ile ilgili
bilgiler doðrultusunda, her yýl Ocak ayý itibariyle örneði Tebliðe ekli
"Asgari Geçim Ýndirimine Ait Bordro" yu (EK:2) düzenleyeceklerdir.
Her bir ücretlinin yararlanacaðý asgari geçim indirimi ayrý ayrý hesaplanarak bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.
Yýl içerisinde meydana gelen deðiþiklikler için ayrý bir bordro düzenlenebileceði gibi deðiþiklikler ayný bordro üzerinde de gösterilebilecektir.
Bordro iþveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiði takdirde
yetkililere ibraz edilecektir.

160

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi

Cilt: 21 Sayý: 2 - 3

Kasým 2007 / Þubat 2008

8. Ýþverenlerce Yapýlacak Ýþlemler
8.1. Muhtasar Beyanname Veren Ýþverenlerce Yapýlacak Ýþlemler
Ýþverenler, her yýlýn Ocak ayýnda düzenleyecekleri asgari geçim indirimine ait bordroda, her aya iliþkin ücretliler için hesaplayacaklarý asgari geçim
indirimi tutarýný göstereceklerdir. Mevcut bilgilere göre hesaplanan yýllýk asgari
geçim indirimi tutarýnýn her aya isabet eden kýsmý, ücret üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden mahsup edilecektir.
Ücretliye yansýtýlacak tutar ücret ödemesinin yapýldýðý dönemde ücret
bordrosunda açýlan "Asgari Geçim Ýndirimi" satýrýnda gösterilecek ve iþveren
tarafýndan ilgili aya iliþkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle
kesilen vergiler toplamýndan mahsup edilerek kalan tevkifat tutarý ödenecektir.
Mahsup edilecek asgari geçim indirimi, ücretlinin o aydaki ücretinden
kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktýr. Aþmasý halinde ise aþan kýsým
için herhangi bir iade uygulamasý yapýlmayacaktýr.
Muhtasar beyanname üzerinde asgari geçim indirimi tutarýnýn mahsup
edilebilmesi için, söz konusu tutarýn mutlak suretle ücretlilere ödenmiþ olmasý
gerekmektedir. Ücretlilere ödenmeyen tutarlarýn mahsup edilmesi halinde bu
tutar iþverenlerce muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiþ ve
ödenmemiþ gelir vergisi tevkifatý olarak addolunacaktýr.
Üç aylýk dönemler halinde muhtasar beyanname veren iþverenler de
her yýlýn Ocak ayýndan itibaren asgari geçim indirimi tutarýný her ay ücret
ödemesi sýrasýnda ücretliye peþin olarak ödeyeceklerdir. Örneðin, Ocak-ÞubatMart dönemine iliþkin asgari geçim indirimi tutarý, Nisan ayýnda verilecek muhtasar beyannamede mahsup konusu yapýlacaktýr.
8.2. Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan Ýþverenlerce
Yapýlacak Ýþlemler
Genel bütçeye dahil olan daireler, yaptýklarý gelir vergisi tevkifatý için
Gelir Vergisi Kanununun 100 üncü maddesine göre muhtasar beyanname vermemektedir. Ýþverenler, her yýlýn Ocak ayýnda düzenleyecekleri asgari geçim
indirimine ait bordroda, her aya iliþkin ücretliler için hesaplayacaklarý asgari
geçim indirimi tutarýný göstereceklerdir. Bu daireler, hak kazanýlan asgari geçim
indirimi tutarýný, çalýþanlarýna ödeyecekleri ücretler üzerinden tevkif edecekleri
vergiden mahsup edecekler, böylece de ücretlilere, mahsup edilen vergi tutarý
kadar ödeme yapýlmýþ olacaktýr.
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9. Yýllýk Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim Ýndirimi Uygulamasý
9.1. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Geliri Ýçin Yýllýk Beyanname Verilmesi
Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereði ücretlerinden vergi
tevkif usulü cari olmayan ve bu nedenle ücretlerini yýllýk beyanname ile beyan
etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yýllýk beyannamede
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle gerçekleþtirilecektir.
Asgari geçim indiriminden faydalanmak isteyen ücretli; Teblið ekinde yer
alan "Aile Durumu Bildirimi"ni (EK: 1) doldurarak yýllýk beyannameye ekleyecektir.
Öte yandan, tevkifata tabi olmayan ücretlerini yýllýk beyanname ile
beyan etmek zorunda olan ücretliler bu beyannameye diðer gelir unsurlarýný da
dahil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yýllýk beyannamede beyan edilen
ücret gelirlerine isabet eden vergiden mahsup edilecektir.
Örnek 8:
Yabancý bir ülke konsolosluðunda çalýþan ve ücret istisnasýndan yararlanmayan Türk uyruklu bir hizmet erbabý 2008 yýllýnda 30.000 YTL ücret geliri
elde etmektedir. Bu mükellef ayný zamanda 20.000 YTL iþyeri kira geliri elde
etmiþtir. Hizmet erbabýnýn eþi çalýþmamakta ve bir çocuðu bulunmaktadýr.
Bu gelirleri için 2009 yýlýnda vereceði yýllýk beyannamede asgari geçim
indirimi aþaðýdaki þekilde hesaplanacaktýr.
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50x12=) : 6.750,00 YTL
Asgari Geçim Ýndirimi Oraný
: % 67,5
- Mükellefin kendisi için
% 50
- Mükellefin eþi için % 10
- Mükellefin çocuklarý için
% 7,5
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 67,5=) : 4.556,25 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý (4.556,25 x % 15=) : 683,44 YTL'dir.
Ücret geliri ve iþyeri kira geliri nedeniyle verilen yýllýk beyanname
üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarý 9.230,00 YTL'dir5. Yýllýk beyannamede hesaplanan vergi toplamýndan ücret gelirine isabet eden vergi tutarý
olan 5.811,50 YTL'den asgari geçim indirimi tutarý olan 683,44 YTL beyanname
üzerinden mahsup edilecektir. Böylece yýllýk beyanname ile bildirilen ücret
gelirine isabet eden vergiden, asgari geçim indirimi tutarý mahsup edilerek
indirim tutarý ücretliye yansýtýlacaktýr.
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Diðer taraftan, ücret gelirine isabet eden vergi tutarýnýn, asgari geçim
indirimi tutarýndan az olmasý halinde sadece ücret gelirine isabet eden vergi
kadar kýsým mahsup edilecek olup, aþan kýsým diðer gelirlere isabet eden
vergiden mahsup edilmeyecektir.
9.2. Birden Fazla Ýþverenden Ücret Alýnmasý Dolayýsýyla Ücret
Gelirinin Yýllýk Beyanname Ýle Beyan Edilmesi
Asgari geçim indirimi uygulamasý iþverenler aracýlýðýyla gerçekleþtirileceðinden tevkifata tabi ücretlerini yýllýk beyanname ile beyan eden ücretliler yýllýk beyannamelerinde indirim uygulamasýna iliþkin olarak herhangi bir
bildirimde bulunmayacaklardýr.
Ücretlerinden vergi tevkifatý yapýlan ve iþverenler aracýlýðýyla yýl içinde
asgari geçim indiriminden yararlanan mükelleflerin, tevkifata tabi ücret gelirlerini yýllýk beyannameye dahil etmeleri halinde, beyan edilen gelir üzerinden
hesaplanan vergiden, yýl içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir
vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarý mahsup edilecektir. Böylelikle kaynakta vergileme sýrasýnda ücretliye ödenmiþ olan asgari
geçim indirimi tutarlarýnýn, yýllýk beyanname üzerinden yapýlan vergileme sonucunda da ücretlide kalmasý saðlanmýþ olacaktýr.
Örnek 9:
Eþi çalýþan ve üç çocuðu olan bir ücretli; birinci iþverenden 2008 yýlýnda 24.000 YTL, ikinci iþverenden ise 21.000 YTL ücret geliri elde etmiþtir.
Ücretlerin tamamý tevkif yoluyla vergilendirilmiþ bulunmaktadýr.
Birden sonraki iþverenden alýnan ücret (21.000 YTL), 2008 yýlý için
geçerli olduðu varsayýlan 20.000 YTL'lik beyan sýnýrýný aþtýðý için, 45.000
YTL'lik ücret gelirinin tamamý beyan edilecektir.
2008 yýlýnda Asgari Ücretin Yýllýk Brüt Tutarý (562,50 x 12 =) : 6.750,00 YTL
Asgari Geçim Ýndirimi Oraný : % 70
- Mükellefin kendisi için
% 50
- Mükellefin çocuklarý için
% 20
Asgari Geçim Ýndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 70=) : 4.725,00 YTL
Asgari Geçim Ýndiriminin Yýllýk Tutarý (4.725,00 x % 15=) : 708,75 YTL
Asgari geçim indirimi tutarý, ücretlinin yýl içinde net ücreti hesaplanýrken
tevkif edilecek vergi tutarýndan mahsup edilmek suretiyle mükellefe yansýtýlmýþtýr.
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Yýllýk gelir vergisi beyannamesi verilmesi nedeniyle beyanname
üzerinden hesaplanan 8.622,50 YTL'lik6 ödenecek gelir vergisinden, asgari
geçim indirimi mahsup edilmeden önceki vergi tevkifatý tutarlarý toplamý olan
(3.803,00 + 3.195,03=) 6.998,00 YTL beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Böylece mükellef, 1.624,50 YTL gelir vergisi ödeyecektir.
10.

Asgari Geçim Ýndirimi Uygulamasýna Ýliþkin Diðer Hususlar

10.1. Birden Fazla Ýþverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari
Geçim Ýndirimi Uygulamasý
Ayný zamanda birden fazla iþverenden ücret alýnmasý halinde, asgari
geçim indirimi uygulamasý, en yüksek ücretin elde edildiði iþveren tarafýndan
gerçekleþtirilecektir.
Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayýsý hakkýnda bildirimlerini, en
yüksek ücret geliri elde ettikleri iþverene vererek uygulamanýn ilgili iþverence
yerine getirilmesini saðlayacaklardýr. En yüksek ücretin hangi iþverenden alýnacaðýnýn belli olmamasý halinde, indirimden yaralanacaðý iþvereni ücretli kendisi belirleyecektir. Ücretlinin ayný anda birden fazla iþverenden dolayý asgari
geçim indiriminden faydalandýðýnýn tespiti halinde; oluþan vergi ziyaý, ücretliden cezalý olarak tahsil edilecektir.
10.2. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanmasý
Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler
213 sayýlý Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde aþaðýdaki
hükme yer verilmiþtir.
"Vergi ziyaý, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanýnda yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden
verginin zamanýnda tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini
ifade eder.
Þahsi, medeni haller veya aile durumu hakkýnda gerçeðe aykýrý beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksýz
yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaý hükmündedir.
Yukarýdaki fýkralarda yazýlý hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanmasý veyahut haksýz iadenin geri alýnmasý ceza uygulanmasýna mani teþkil etmez."
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Buna göre, iþverenler tarafýndan hizmet erbabýnýn ücret gelirlerinden
kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarýnýn, o ayki
ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye
nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, iþverenler tarafýndan haksýz yere
yapýlan bir mahsup iþlemi niteliði taþýyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu
tutar kadar olan kýsmý, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiþ olacaktýr.
Bu nedenle, yukarýda belirtilen þekilde ücretliye nakden ödenmeyen
asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiþ vergi tevkifatý olarak kabul
edilerek, bu vergiler için de iþverenler hakkýnda cezalý tarhiyat yapýlacaktýr.
Teblið olunur.
Ekler
1: Aile Durumu Bildirimi
2: Asgari Geçim Ýndirimine Ait Bordro

104/04/2007 tarih ve 26483 sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþtýr.
2193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazýlý tarifenin birinci gelir dilimine
karþýlýk gelen orandýr.
3Tebliðde yer alan örneklerde, 2008 takvim yýlý için asgarî ücret tutarý, tebliðin yayýmý tarihinde
resmi olarak ilan edilmediðinden, 2007 yýlý takvim yýlý baþýnda belirlenen asgari ücret tutarý olan
562,50-YTL dikkate alýnmýþtýr. 2008 takvim yýlý için, yýlbaþýnda geçerli olacak yeni asgarî ücret
tutarýnýn dikkate alýnacaðý tabiidir.
Ücretin net tutarý tespit edilirken SSK primleri ile damga vergisi de dikkate alýnmýþtýr.
42008 yýlý için belirlenen sakatlýk indirimi tutarlarý tebliðin yayýmý tarihinde resmi olarak belirlenmemiþ olduðundan, 2007 yýlýnda uygulanan sakatlýk indirimi tutarlarý dikkate alýnmýþtýr.
5(Ücret matrahý: 25.500 YTL + GMSÝ Matrahý: 15.000 YTL=) 40.500 YTL gelir vergisi matrahý
üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi esas alýnarak
9.230,00 YTL gelir vergisi hesaplanmýþtýr.
6Ýki ücret içinde SSK primi ödendiði dikkate alýnarak gelir vergisi hesap edilmiþtir.
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