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İZMİR
25.06.2018
Sayı : YMM.03.2018-46
Konu: 303 seri nolu Gelir Vergisi tebliği yayınlanmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
Maliye Bakanlığı tarafından 7103 sayılı kanun ile 193 sayılı GV Kanununda yapılan bazı
değişikliklerle ilgili 303 seri nolu GVK Genel Tebliği yayınlamıştır.
Tebliğde;
- İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı
- Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası
- Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması
- İlave asgari geçim indirimi uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Tebliğde kıdem tazminatı ve benzeri ödemelerin vergilendirilmesi ile ilgili örnekler verilerek
açıklanmıştır.
Önceden kıdem tazminatı ödemeleri ücret istisnası uygulanmakta iken 7103 sayılı yasa ile
işten ayrılana karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen
tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli
adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlarda ücret sayılmış, aynı paralelde istisna uygulaması
kapsamına da alınmıştır.
- Kıdem tazminatı tutarı dışında, yukarıda sayılan türden ilave bir tazminat ödemesi yapılması
halinde, bu ödemenin; bu tutar ile kıdem tazminatı tutarı toplamının, en yüksek Devlet memuruna
ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmı istisnaya konu edilecektir. ( Basın İş
Kanununa tabi olanlarda 24 aylık tutar üzerinden hesaplama yapılacak)
- Kıdem tazminatı ödenmediği, ancak yukarıda sayılan bir tazminat ödendiği durumlarda,
ödenen bu tazminat tutarının, en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını
aşmayan kısmı, (Basın İş Kanununa tabi olanlarda ise çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan
24 aylık tutarını aşmayan kısmı) istisnaya tabi tutulacak, aşan kısmı ise ücret olarak vergiye tabi
tutulacaktır.
İşten ayrılana kıdem tazminatı ve/veya çeşitli adlar altında ödeme yapılması durumunda
tebliğdeki örnek ve açıklamaların dikkat edilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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