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İZMİR      

                      07.12.2017 
 
Sayı  : YMM.03.2017-68 
Konu: Vergi artışı nedeniyle net ücreti 1.404,06 TL nin altına düşen çalışanlarda AGİ ile düşüşün telafi 
edilmesi hakkında GV Genel tebliğ yayınlanmıştır. 

 

 

 

  Muhasebe Müdürlüğüne, 

 06.12.2017 tarihli Resmi Gazetede “299 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 
yayınlanmıştır. 

 Söz konusu tebliğ ile; 

2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanununun 
103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi 
sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim 
indirimi yoluyla telafisine yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

 

   Saygılarımızla. 

 

 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 
Gelir İdaresi Başkanlığımıza yapılan başvuru ve şikayetlerden; son zamanlarda mükelleflerimizi ve 
vatandaşlarımızla birlikte yabancı ülke mükelleflerine yönelik olarak da aldatmaya yönelik sahte e-mail, 
sahte ödeme emirleri, ödeme durdurma emri teyidi (payment stop order confirmation),  Türkiye-Avrupa 
Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) mevzuatı çerçevesinde sahte KDV istisna sertifikaları vb. 
yöntemler kullanılarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, mükelleflerimizin 
ve vatandaşlarımızın bu türden sahtecilik girişimlerinden dolayı mağdur olmalarını önlemek amacıyla 
aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

• Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergilendirme işlemlerine (vergi iadesi dahil) yönelik olarak hiçbir 
şekilde mükellefler ile e-posta yoluyla iletişim kurmamaktadır.  
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• Belli numaraları aramaya yönlendirme yapan sahte SMS'ler Başkanlığımızca gönderilmemekte ve 
kurumumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

• Sahte ödeme emri, ödeme durdurma emri teyidi (payment stop order confirmation), sertifika 
düzenleme vb. girişimler aldatma ve sahtecilik yoluyla haksız maddi menfaat temini amaçlı girişimler olup, 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Yukarıda yer alan veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı 
bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerimizin ve 
vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, bu tür sahte belge, e-posta, SMS vb. dikkate almamaları ve herhangi bir 
soru, bilgi ve ihbar için 444 0 189 nolu Vergi İletişim Merkezini aramaları gerektiği kamuoyuna saygıyla 
duyurulur. 

Yayın Tarihi: 2/10/2017 - 16:35 

 
 
 


