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KONU: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (LTD. ŞTİ. MÜDÜRLERİ DAHİL) HUZUR HAKKI
BORDROLARINDA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASI.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu gerçek ücretlerin
vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili hususlar 265 SERİ NO'LU GELİR
VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nde açıklanmıştır. Tebliğdeki;
Kurumların yönetiminde görevli olanlarla ile ilgili 3.üncü maddesinin ilgili kısmı aşağıdadır.
“Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde

edenler, örneğin sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların
yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden
yararlanacaklardır.”
Net ücret üzerinden anlaşarak çalışanlar ile ilgili 5.inci maddesinin ilgili kısmı aşağıdadır.

“Net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanlar da asgari geçim indiriminden
yaralanacak olup, hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarları net
ücretleri ile birlikte ücretliye ödenecektir.”
Medeni durum ve eşin gelirinin olup, olmadığı ile ilgili 6.ıncı maddesinin ilgili kısmı aşağıdadır.

“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.” hükümleri yer almaktadır.
Maddelerdeki hükümler gereği;
1-) Olağan/olağanüstü genel kurullarda kurumların yönetiminde yer alanlara
(A.Ş.lerde yönetim kurulu üyeleri, Limited şirketlerde şirket müdürleri) huzur hakkı, ücret
vb. ödenmesi ile ilgili alınan kararlar gereği bordro düzenlenirken;
a-) Yönetim Kurulu üyelerine “Aylık Brüt Huzur Hakkı (Ücret)” ödenmesi şeklinde karar
verilmesi halinde asgari geçim indirimi (AGİ) tutarı diğer ücretliler gibi hesaplanarak net
ücrete ilave edilmelidir.
b-) Yönetim Kurulu üyelerine “Aylık Net Huzur Hakkı (Ücret)” ödenmesi şeklinde karar
verilmesi halinde ise asgari geçim indirimi (AGİ) tutarı ayrıca net ücrete ilave edilecek
şekilde hesaplama yapılmalıdır.
c-) Yönetim Kurulu üyelerinin asgari geçim indiriminden (AGİ) yararlanabilmeleri için Tebliğ
ekinde yer alan “Aile Durumu Bildirimi" (EK:1)’’in imzalı olarak alınması gerekir.
2-) Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi
uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilmelidir.
Tebliğdeki hükümler kapsamında Kurumların yönetiminde yer alanlara ödenen
ücretlerde asgari geçim indirimi (AGİ) ile ilgili yukarıdaki hususlara uyulmasını,
işverenlerin mevcut uygulamalarını gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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