
Özelge: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumunda görevli

personelin geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indirimi hk.

Sayı:  B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-32-3-363

Tarih:  07/06/2011

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

   

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-32-3-363 07/06/2011

Konu : Merkezi yönetim kapsamındaki kamu

kurumunda görevli personelin geçmiş

dönemlere ilişkin asgari geçim indirimi

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, Müdürlüğünüze bağlı ... İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak görev yapmakta olan ...'nin,

Mart 2009 ayından itibaren maaşında asgari geçim indirimine sehven yer verilmediği belirtilerek geçmiş

dönemlere ilişkin asgari geçim indirimi tutarının ödenip ödenmeyeceği ile ödenecek ise ne şekilde ödeneceği

hakkında görüş talep edilmektedir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Asgari geçim indirimi" başlıklı 32 nci maddesinde; "Ücretin gerçek usülde

vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından

büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve

herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer

çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye

isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü

maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın,

hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade

yapılmaz.

....

Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar Maliye

Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiş olup, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar

yapılmıştır.



Anılan Tebliğin "Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak İşlemler" başlıklı 8.2.

bölümünde; "Genel bütçeye dahil olan daireler, yaptıkları gelir vergisi tevkifatı için Gelir Vergisi Kanununun 100

üncü maddesine göre muhtasar beyanname vermemektedir. İşverenler, her yılın Ocak ayında düzenleyecekleri

asgari geçim indirimine ait bordroda, her aya ilişkin ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını

göstereceklerdir. Bu daireler, hak kazanılan asgari geçim indirimi tutarını, çalışanlarına ödeyecekleri ücretler

üzerinden tevkif edecekleri vergiden mahsup edecekler, böylece de ücretlilere, mahsup edilen vergi tutarı kadar

ödeme yapılmış olacaktır." açıklamaları yer almıştır. Ayrıca, söz konusu tebliğin 6 ncı bölümünde  ise ücretlilerin

medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine

bildirimde bulunmaları gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre,   adı geçen çalışanın "Aile Durumu Bildirimi"ni işverenine zamanında vermiş   olması halinde, işveren

tarafından   asgari geçim indiriminden sehven yararlandırılmadığı dönemler için gerekli düzeltme işlemleri

yapılarak  ilgiliye ödenmesi  mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.   

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)     İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge

geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi

tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi

hesaplanmayacaktır.


