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İstanbul, 31.10.2016
Sirküler :2016/15
Sayı :YMM.581-S/371
Konu : Ekim 2016 Ayından İtibaren Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Asgari Net Ücretin Azalmasının
Önlenmesi Hakkında.
31 Aralık 2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlandığı üzere Ocak 2016 ayından itibaren Asgari
net ücret 1.300,99 TL olarak belirlenmiştir. Ancak asgari ücretle çalışan ücretlilerin gelir vergisi matrahı, Ekim
2016 ayından itibaren gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girmiştir. Bahsi geçen vergi oranı artışı
nedeniyle asgari ücretlilerin net tutarı 1.300,99 TL altına düşmektedir.
Asgari ücretin net tutarının 1.300,99 TL altına düşmesini önlemek amacıyla, 26.10.2016 tarih ve 6753 Sayılı
Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa Geçici 86.Madde eklenmiş ve ilave asgari geçim indirimi uygulaması
düzenlenmiştir.
İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, Ekim-Kasım-Aralık 2016 aylarına ilişkin net ücretleri, uygulanan
gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.300,99 TL‘nin altına düşen ücretliler yararlanacaktır. Gelir vergisi tarifesi
nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri bu tutarın altına düşmeyenler, uygulamadan
yararlanamayacaktır.
Yukarıda bahsi geçen G.V.K. geçici 86.maddesine göre, gelir vergisi tarifesi nedeniyle, Ekim-Kasım-Aralık
aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri, ilave asgari geçim
indirimiyle bu tutara tamamlanacaktır. Konu ile ilgili 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan
örnek aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
ÖRNEK: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil
net ücreti 1.300,99 TL’dir.193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay
(A)’nın, 2016 yılı Ekim ayı net ücreti ise 1.231,08 TL’ye düşmektedir.
Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı
olan (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.
Böylece, yukarıdaki örnekte bekâr ve çocuksuz hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında
vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 69,91 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla
telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.
Söz konusu uygulama 01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Ayrıca, bahsi geçen düzenleme ücret bordroları ile ilişkili olduğundan bordro programlarında asgari geçim
indirimi tutarı kısmında ilave düzenleme yapılması gerekeceğini ve bu nedenle bordro desteği alınan kurumlarla
iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.
Yer verilen konu hakkında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde bizi arayabilirsiniz.
Saygılarımızla,
AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
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