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DUYURU 397 

 

Konu: Ücreti net asgari ücretin altın düşenlere yapılacak ilave AGİ ödemesine ilişkin Tebliğ, 

Kasım ayı prim ödeme tarihi hk. 

 

1. Gelir Vergisi Tarifesi Sebebiyle Ücretin Net Asgari Ücretin Altında Kalması 

Durumunda İşçiye Ödenecek İlave AGİ Uygulamasına İlişkin Tebliğ 

06.12.2017 Tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel 

Tebliği (Seri No:299) 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 olarak 7061 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna 

eklenen geçici 87 nci maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

 Uygulamadan faydalanacaklar 
 (1) 2017 yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretlilere 1.404,06 

TL net ücret ödenmeye başlanmıştır. 

(2) 2017 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.777,50 TL brüt asgari 

ücret geliri elde edenler ile 1.889,84 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının da elde 

ettiği ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2017 yılının Eylül ayından itibaren 

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate 

alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net 

ücret tutarı Eylül 2017 ayından itibaren 1.404,06 TL’nin altına düşmektedir. 

(3) 7061 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 87 nci maddede düzenlenen 

ilave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına 

ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.404,06 

TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır. 

(4) Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 

TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. 

(5) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz 

izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari 

geçim indirimi uygulanmayacaktır. 

(6) Bu Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari 

geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir. 

Uygulama esasları 
 (1) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2017 yılı Eylül, 

Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet 

erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.404,06 TL’ye tamamlanacaktır. 

(2) 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan esaslara göre sadece kendisi için 

asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 

1.404,06 TL’dir. Ödenen 1.404,06 TL ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin 

olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 

265)’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan 

asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. 
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(3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim 

indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim 

İndirimi” satırına aktarılacaktır. 

(4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre, 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan 

ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına 

ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek 

suretiyle mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan 

bu tutar, daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde yukarıda açıklanan 

esaslar çerçevesinde mahsup edilecek olup söz konusu dönemlere ait muhtasar beyannameler için 

bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır. 

(5) İlave asgari geçim indirimi tutarının mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu 

tutarların ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir. 

(6) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir 

vergisinden fazla olamayacaktır. 

(7) Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde 

yer almayan hususlar hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde yer alan 

açıklamalar dikkate alınacaktır. 

 

Konu ile ilgili Tebliğde üç örneğe yer verilmiştir. 

 

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

2. 2017 yılı Kasım Ayına İlişkin Bazı Primlerin Ödenme Süresi  

05.12.2017 Tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi 

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı 

Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 

yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.” 

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                  

          Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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