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KONU: GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİLEN GELİRLERDEN İNDİRİLECEK
GİDERLER.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda; Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir
gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelire dahil
olan kazanç ve iratlar 7 (yedi) unsurdan ibaret olup, bu kazanç ve iratların tespitinde gerçek
ve safi miktarlar dikkate alınır.
Kazanç ve iratların tespiti için yapılan giderlerin indirim konusu yapılması ile birlikte diğer
giderlerin ise belirli şartlarda indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Gelir vergisi matrahının tespitinde, beyannamede diğer indirimler başlıklı giderler ve indirim
tutarı aşağıda belirtilmiştir.
-Beyan edilen gelirin %15 ‘ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak mükellefin şahsına,
eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza,
hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin tamamı,
-Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına
ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,
-Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan
edilen gelirlerine aynı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık
indirim tutarı,
-Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına
çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan
edilecek gelirin %5’ ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar,
-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan
okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az
olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım
ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak
ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası
dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü
bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her
türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
-Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve
yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı,
-Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına
çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm
Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile bu amaçla
yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü,
-Sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için
%50’si,
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-Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi
bağışların tamamı,
-İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı,
-Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 9.000.-TL sına kadar olan kısmı istisnadır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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