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GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
6645 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi
Gazete de yayımlanmıştır. Torba kanun olarak yürürlüğü giren kanunla farklı kanunlarda
değişikliğe gidilmiştir. Bu sirkülerimizde yalnızca Gelir Vergisi Kanunu’nda ortaya çıkan
değişiklik hakkında açıklamalar bulunmaktadır.
Asgari Geçim İndiriminde Yapılan Değişiklikler
Üçüncü çocuk için uygulanan %5 asgari geçim indirimi 01.05.2015 tarihinden itibaren %10
olarak uygulanacaktır.
İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından
bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan
mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış
çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile
durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla,
ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca
birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları
çocuk sayısı dikkate alınır.
Yeni asgari geçim indirimi tablosu en kısa zamanda müşavirliğimizce yayımlanacaktır.
Kanunun ilgili maddesi;
MADDE 8 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü
çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir.
Ticari Kazançlardan İndirilebilecek Giderler
Ticari faaliyet kapsamında İş kur tarafından yürütülen İş başı eğitim programlarınca
çalıştırılan personele verilen harçlıklar gider yazılabilecektir. Gider yazılabilecek tutar aylık
asgari ücretin brüt tutarının yarısını geçemez. Uygulamanın benzeri; hali hazırda stajer
çalışanlara belirlenmiş sınırlarda yapılan fiili ödemelerdir. Bu işlemde damga vergisi
hesaplanması gerekecektir.
Kanunun ilgili maddesi;
MADDE 9 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara,
programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari
kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu
yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”
Saygılarımızla…
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