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           İZMİR  
      18.03.2019  
Sayı  : YMM.03.2019-27 
Konu: 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.  
 
 

 
 
  
Muhasebe Müdürlüğüne, 
 
15/3/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 

7161 sayılı ve 7162 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca; 
 

 Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna uygulamasına, 
 İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı 

uygulamasına, 
 Tazminat ödemelerinde istisna uygulamasına, 
 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine, yönelik 
açıklamalar yapılmıştır. 

 
Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek 

tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi hususu; 
 
7103 sayılı kanunla 27 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere hizmet sözleşmesi sona 

erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, ikale sözleşmesi vb. kapsamında ödenen 
tazminatlar ücret tanımına ilişkin maddeye dahil edilmiş, ayrıca bu tür ödemelerin çalışanın tabi 
olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin vergiden istisna tutarın hesabında dikkate alınması 
gerektiği yönünde hüküm eklenmiştir.  

 
Böylelikle, ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutar hesap edilirken, bu tür 

ödemeler de dahil edilerek, ödemeler toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar 
ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. 303 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuyla 
ilgili açıklamalar mevcuttur. 

 
Bu defa 7162 sayılı kanun ile GV Kanununa eklenen geçici 89. Madde ile bu düzenlemeden (27 

Mart 2018) önce tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi 
çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir 
vergisinin iade imkanı getirilmiştir. 306 nolu tebliğde GV Kanunu geçici 89. Maddeye göre iade 
edilecek GV ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. İadenin düzeltme zamanaşımı içerisinde alınması 
gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla. 
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