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KONU : ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Ücret Geliri elde edenler için asgari geçim indirimi uygulanmasına ilişkin 265 seri
numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Buna göre; uygulama 01.0cak.2008 tarihinde başlayacaktır. Tebliğde
aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır.
Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve 16
yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına kendisi için
% 50’si, ücret geliri olmayan eşi için % 10’u, ilk iki çocoğu için ayrı ayrı olmak üzere
%7.5’i, ve diğer çocuklar için ayrı ayrı % 5’i olmak üzere ücretlinin aile durumuna
göre bulunacak tutarın % 15’inin 1/12’si her ay hesaplanacak gelir vergisinden
mahsup edilerek bulunacak ve ücret geliri elde edene ödenecektir.
Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık ücreti için hesaplanan gelir
vergisinden fazla olması halinde fazlası dikkate alınmayacaktır.
Asgari geçim indiriminden, ücret gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edenler ile, sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ve
kurumların yönetiminde görevli olarak ücret geliri elde edenler de
yararlanabilecektir.
Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri
nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden
yararlanmaya devam edeceklerdir.
Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında
Tebliğ ekinde yer alan “Aile Durumu Bildirimi” (EK:1) ile işverenlerine bildirimde
bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme,
boşanma, ölüm, doğum
vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde
bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu
değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin
de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları
eşin bildirimine dahil edilecektir.
Geliri olmayan veya ücret geliri dışında geliri olan eşler ile emekli maaşı alanlar,
çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek ve
çalışanın asgari geçim indirimi hesaplanırken dikkate alınacaktır.
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İşverenler, kendilerine verilen medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgilere göre
her
yıl Ocak ayı itibariyle örneği Tebliğe ekli “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro”
yu (EK:2) düzenleyeceklerdir. Herbir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi
ayrı ayrı hesaplanarak bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir. Yıl içerisinde
meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği gibi değişiklikler
aynı bordro üzerinde
de gösterilebilecektir. Bordro işveren nezdinde muhafaza
edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir.
İşverenler asgari geçim indirimi tutarını muhtasar beyannamede ücretliler için
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edeceklerdir. Muhtasar beyanname üzerinde
asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için, söz konusu tutarın
ücretlilere ödenmiş
olması gerekmektedir. Ücretlilere ödenmeyen tutarların
mahsup edilmesi halinde bu
tutar
işverenlerce muhtasar beyanname
üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi
tevkifatı sayılacaktır.
Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname veren işverenler de her yılın Ocak
ayından itibaren asgari geçim indirimi tutarını her ay ücret ödemesi sırasında
ücretliye peşin olarak ödeyeceklerdir. Üç aylık asgari geçim indirimi tutarları üç aylık
dönemlere ait muhtasar beyannamelerde mahsup edilecektir.
Birden fazla işverenden ücret alınması halinde asgari geçim indirimi en yüksek
ücretin elde edildiği işveren tarafından yapılacaktır. Ücretliler medeni durumu ve
çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene
vererek uygulamanın ilgili işverenlerce yerine getirilmesini sağlayacaklardır. En
yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden
yararlanacağı işvereni ücretli kendisi belirleyecektir. Ücretlinin aynı anda birden
fazla işverenden dolayı asgari geçim indiriminden faydalandığının tespiti halinde;
vergi ziyaı, ücretliden cezalı olarak tahsil edilecektir.
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