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İstanbul, 30.10.2018 

DUYURU 427 

 

Konu: Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçiş tarihinin ertelenmesi, işçiye 

ödenen kimi ilave tazminatların vergilendirilmesi ve ilave AGİ uygulaması hk. 

 

1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Tarihleri Yeniden 

Belirlendi  

21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca, 

uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 

1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez 

ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 

belirtilen bankalar hariç) 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamıştı. Diğer illerde bulunan 

mükellefler/işverenler için ise uygulama 1/7/2018 tarihinden itibaren başlayacaktı (Bakınız 

DUYURU 400).  

Ardından 29.5.2018 tarih ve 30435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 

No:4) ile 1.7.2018 olan uygulama başlangıç tarihi 1.10.2018 tarihine ertelenmişti (Bakınız 

DUYURU 417). 

Bu defa 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 

No:5) ile 1.10.2018 olan uygulama başlangıç tarihi 1.7.2019 tarihine ertelenmiştir. 

 

2. Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Yapılan Ödemeler ve Yardımlarda Gelir 

Vergisi İstisnası 

 

Çalışma hayatında hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vb. 

nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 

tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi ödemeler 

yapılabilmektedir. 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı 

bendinin (b) alt bendinde yapılan düzenleme ile bu ödemelerinde çalışanın tabi olduğu mevzuata 

göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna 

açıklık getirilmiştir (Bakınız DUYURU 408). Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek 

kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan 

ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan 

tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

Kıdem tazminatı tutarı dışında, yukarıda sayılan 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. 

5953 sayılı Kanun uyarınca kıdem tazminatı ödenen hizmet erbabına, bu tazminat dışında, 

yukarıda sayılan ilave bir tazminat ödemesi yapılması halinde, bu tutar ile kıdem tazminatı tutarı 

toplamının, çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan 24 aylık tutarını aşmayan kısmı 

istisnaya tabi tutulacaktır. 

mailto:info@erisymm.com
http://www.erisymm.com/


2 

ERİŞ YMM LTD ŞTİ 

Halaskargazi Cad. No:113 Kat: 8 Osmanbey Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com 

 

1475 ve 854 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlara 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, 5953 sayılı Kanuna 

tabi olarak çalışanlarda ise çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan 24 aylık tutarını 

aşmayan kısmı istisnaya tabi tutulacak, aşan kısmı ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. 

Örnek: (Ç) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 12/1/2018 tarihinde işten ayrılan Bay 

(H)’ye, işvereni tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına esas ücreti olan 3.000 

TL üzerinden 30.000 TL kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesine (ikale) 

istinaden 50.000 TL iş güvencesi tazminatı olmak üzere toplam 80.000 TL ödeme yapılmıştır. 

2/1/2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet 

yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 TL dir. 

Bay (H)’ye yapılan 80.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

Kıdem tazminatı tutarı                                                                            30.000,00 TL 

İş güvencesi tazminatı                                                                            50.000,00 TL 

Ödenen toplam tutar                                                                               80.000,00 TL 

Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76x10=)                                     50.017,60 TL 

Vergiye tabi tutar (80.000-50.017,60=)                                                 29.982,40 TL 

 

3. İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi 

 

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra 

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmişti (Bakınız DUYURU 408). 

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki 

esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde 

bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel 

olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için 

artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin 

ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın 

altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin 

asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası 

ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.” 

Uygulama esasları: 

 (1) Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı 

Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan 

asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, 

bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki 

fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. 

(2) Bu fark tutar, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre 

düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca 

ilave edilecektir. 

(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 hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim 

indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup 
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edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması 

gerekmektedir. 

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

vergisinden fazla olamayacaktır. 

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

geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir. 

(7) Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat 

olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler 

nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave 

asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. 

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

izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin Ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi 

hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim 

indirimi uygulanmayacaktır. 

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

yer almayan hususlar hakkında, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan 

açıklamalar dikkate alınacaktır. 

(10) İlgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması 

halinde, baz alınan Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret yerine, yeni asgari ücretin geçerli olduğu 

aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan 

tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücret esas alınacak ve buna göre ilave 

asgari geçim indirimi uygulanacaktır. 

Örnek: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2018 yılı Ocak ayında asgari 

geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL dir. 

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 

2018 yılı Eylül ayı net ücreti 1.566,84 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 1.516,87 

TL’ye düşmektedir. 

Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 1.603,12 TL’nin altında 

kalması nedeniyle, Eylül ayı için (1.603,12-1.566,84=) 36,28 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları 

için ise (1.603,12-1.516,87=) 86,25 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına 

ödenecektir. 

Örnek: Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi 

çalışmamaktadır. 

Bay (B)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.656,40 TL 

olup Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan 

vergi tarifesi nedeniyle 1.570,15 TL ye düşmektedir. 

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemlerde eline geçen ücretinin 1.603,12 TL 

nin altında kalan kısmı olan (1.603,12-1.570,15=) 32,97 TL asgari geçim indirimine ilave 

edilerek hizmet erbabına ödenecektir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

  

        

          Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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