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KONU: 27.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE KARŞILIKLI SONLANDIRMA SÖZLEŞMESİ VEYA
İKALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÖDENEN EK TAZMİNATLAR ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR
VERGİSİNİN İADESİ.
15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ
NO:306) ile 7162 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmişti.
“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında
ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında
yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme
zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.”

Yukarıdaki madde gereğince; 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi
veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu
tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve
yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin iadesi ile ilgili hususlar
Tebliğde aşağıdaki başlıklar altında açıklanmıştır.
a-) İade talebi ve ibraz edilecek belgeler
b-) İade uygulaması ve düzeltme taleplerine ilişkin yapılacak işlemler
c-) Dava aşamasında bulunan iade talepleri
d-) İade kapsamındaki ödemeler
27.03.2018 tarihinden sonra yapılan ödemeler.
1-) 27.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce
düzenlenmiş olmakla birlikte öngörülen ek tazminat ödemesinin 27.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil)
sonra yapıldığı durumlarda, geçici madde hükmünden faydalanılması mümkün değildir.
2-) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)’nde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 27.03.2018
tarihinden sonra hizmet erbabına ödenen kıdem tazminatı ve ikale sözleşmesine istinaden
yapılan ek tazminat ödemesi toplamının, hizmet erbabının çalıştığı süre dikkate alınarak
hesaplanan en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesini aşmayan
kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu tutar üzerinden vergi kesintisi yapılmaması
gerekmekte olup, istisna limitini aşan ek tazminat ödemelerinin ise ücret olarak
vergilendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, 27.03.2018 tarihinden sonra hizmet erbabına ödenen
ve istisna limitini aşan ek tazminat ödenmelerinden kesilen vergilerin iadesi mümkün değildir.

Söz konusu Tebliğe

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm

linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin söz konusu Tebliği gözden geçirmelerini
önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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