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ÜCRETE İLİŞKİN OLARAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
7103 nolu Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ile bazı ödemelerin ücret olduğuna ve istisna kısımlarına ilişkin
belirlemeler yapılmıştır. Sirkülerimizde bu kanun kapsamında sadece ücrete ilişkin yapılan
açıklamalar yer almaktadır. (27.03.2018 gün ve 30372 Sayılı(2. Mükerrer)R. Gazetede
yayımlanmıştır.)
İlgili Kanunda; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun ücrete ilişkin 23., 25., 32. ve 61.
Maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.
Ücret ve Tazminatlara İlişkin Düzenleme
Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya
ikale(tarafların ortak irade ile iş sözleşmesini sona erdirmesi) sözleşmesi kapsamında ödenen
tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli
adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar ücret olarak tanımlanmıştır.
Ücret olarak tanımlanan bu ödemelerden Kıdem Tazminatına karşılık gelen tutarı aşan
tutarlar gelir vergisi, damga vergisi ve sgk primlerine esas kazanç olarak dikkate alınacaktır.
Kıdem tazminatı hesaplamasına esas ücreti aşmayan ödemelerden yalnızca damga vergisi
kesintisi yapılacaktır.
Yapılan bu kanuni değişiklikle ikale sözleşmesi kapsamındaki tartışmalara son vermiştir.
Kıdem tazminatına esas tutarı aşan tüm ödemeler ücret olarak görülecek ve zorunlu vergi,
sgk kesintileri yapılacaktır.
Ücretlerde İstisna Kazanç (Vergilendirilmeyecek Kazanç)
Ücretlere ilişkin istisna kazançlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 23. Maddesinde
sayılmıştır.
Bu kanun maddesine aşağıdaki kazançlar eklenmiştir.
Çalışan Kadınlara Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetleri
-

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek
suretiyle sağlanan menfaatler
İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu
hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her
bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu
istisnadan yararlanılır.

Yalnız Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen
istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve
sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Nakden yapılan ödemelerde SGK prim
kesintisi ayrıca hesaplanır.
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Net Ücret Yıl İçinde(2018 yılı için) 1.603,12TL ‘den az olamayacak
Gelir Vergisi kesintileri nedeniyle net ücretleri; ilgili yılın ocak ayında hesaplanan net
ücretin (2018 yılı ocak ayı 1.603,12 TL) altına düşmesi halinde düşen tutar ilave asgari
geçim indirimi yoluyla telafi edilecektir. Geçmiş yıllarda bu işlemler için kanun
çıkartılmakta idi. Yapılan bu düzenleme ile işlemlerde süreklilik kazanmıştır.
Net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu
oluşan ücreti ifade etmektedir.
Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve
benzeri nedenlerle net ücretinin 1.603,12 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari
geçim indirimi uygulanmayacaktır.
Uygulamadan sadece hesaplanan net ücreti 1.603,12 TL’nin altına düşenler yararlanacaktır.

Dayanak
7103 nolu Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ‘un 4., 5., 6. ve 7. maddeleri

Saygılarımızla…
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