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KONU: UÇUŞ HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PİLOTLAR İLE SERTİFİKALANDIRILMIŞ KABİN
MEMURLARINA ÖDENEN AYLIK ÜCRETLERİNİN SAFİ DEĞERİNİN %70’NİN GELİR
VERGİSİNDEN İSTİSNA OLDUĞUNA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.
15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ
NO:306) ile 7161 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (17) numaralı bendinde yapılan düzenleme aşağıdadır.
Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de
bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen,
a)

Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara,

b) Uçuş esnasında uçak içinde hizmet
sertifikalandırılmış kabin memurlarına,

veren

yetkili

sivil

havacılık

otoritesince

01.02.2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi
değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Yukarıda belirtilen görevliler dışındaki diğer personeller, yetkili sivil havacılık otoritesince
sertifikalandırılmış veya uçak içinde hizmet veriyor olsa da bu istisnadan yararlanamayacaklar.
Pilot ve kabin memurlarına, bu hizmetlerine ilişkin olarak ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye,
gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret
kapsamında değerlendirilecektir.
Ücretin gerçek safi değeri; işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler
toplamından, 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sigorta primi, şahıs/hayat sigortası primi ve
sendika aidatları gibi indirimler ile 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan
miktardır.
Yukarıda belirtilen personellere ödenen aylık ücretlerin gerçek safi değerinin %70’i istisna
edildikten sonra kalan %30’luk kısım gelir vergisine tabi olmalıdır.

Örnek 1: (A) Hava yollarında çalışan ve bekâr olan pilot Bay (B)’ye, 2019 yılı Şubat ayında brüt 40.000 TL ücret ödenmiştir. Bay
(B)’nin kendi adına ödediği 1.000 TL şahıs sigorta pirimi bulunmaktadır. Pilot (B)’nin 2019 Şubat ayına ilişkin ödenen ücretine
uygulanacak gelir vergisi istisnası tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmalıdır.
Brüt ücret
40.000,00 TL
SGK primi (%14 + %1)*
2.878,20 TL
Şahıs sigorta primi
1.000,00 TL
Safi ücret (gelir vergisi matrahı)
36.121,80 TL
İstisna edilecek matrah (36.121,80 x %70)
25.285,26 TL
Vergiye tabi matrah
10.836,54 TL
Hesaplanan gelir vergisi
1.625,48 TL
Asgari geçim indirimi tutarı
191,88 TL
Ödenecek gelir vergisi
1.433,60TL
*2019 yılı sigorta prim tavan tutarı olan 19.188 TL dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yakarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanı olan/olacak işveren ve yetkililerinin bordro
düzenlerken ödenecek ücretlerin safi değerinin %70’ini gelir vergisinden istisna etmelerini
önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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