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İZMİR
10.11.2016
Sayı : YMM.03.2016-47
Konu: Vergi dilimi nedeniyle 2016/Ekim-Aralık dönemlerinde net 1.300,99 TL altına düşen
ücretlerde ilave asgari geçim indirimi hk.

Muhasebe Müdürlüğüne,
2016 yılında uygulanan net 1.300,99 TL asgari ücret, Gelir Vergisi Kanunundaki artan oranlı
tarife nedeniyle 2016 yılının Ekim-Aralık aylarında bu tutarın altına düşmesi engellemek amacıyla
GVK’na geçici 86. Madde eklenmiş ve konuyla ilgili Maliye Bakanlığından 294 seri nolu Gelir Vergisi
Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.
Söz konusu değişiklik 31.10.2016 tarih ve YMM.03.2016-46 sayılı sirküler ile duyurulmuştu.
Kanun ve buna bağlı 294 sy. Genel Tebliğde gerekli açıklamalar yapılmış olup, aşağıdaki
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
GVK madde 63’e göre; Ücretin gerçek safi değeri iş veren tarafından verilen para ve ayınlarla
sağlanan menfaatler toplamıdır.
Dolayısıyla yukarıda belirlenen 1.300,99 TL tutar bulunurken verilen nakit ücretler yanında
sağlanan menfaatlerinde dikkate alınması gerekir. Çalışana mesai, sosyal yardım, tazminat vs. ad
altında verilen paralar da net ücret hesabında dikkate alınmalıdır.
Ayrıca işveren tarafından ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası ile
ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri
yaptırılması ve ödenmesi durumunda da bu ödenen tutarlarda ücretin bir unsurudur.
Örnek Asgari ücret alan ve maaşı 2016/Ekim- Aralık dönemlerinde 1.231,08 TL ye düşen
çalışana 61,91 TL ilave AGİ ödemesi yapılması gerekmekte, ancak işveren tarafından aylık 150 TL
sağlık sigortası ödenmesi durumunda net ücret 1.231,08+150=1381,08 TL olduğundan ilave AGİ
ödenmemesi gerekir.
Çalışan ay içerisinde işe başlama, çıkma, hastalık, ücretsiz izin vb nedenlerle kıst dönem
çalışması durumunda ücreti tam aya tamamlanarak 1.300,99 TL’nin altında kalıp kalmadığı
hesaplanarak ilave AGİ hesaplanması gerekecektir. Örnek 15 gün süreli çalışan işçiye 1.000 TL net
maaş verilmesi halinde 30 günlük maaşı 2.000 TL olduğundan ilave AGİ ödemesi yapılmaması
gerekecektir.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

1

