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KONU: BİRLEŞME NEDENİYLE İŞVERENİ DEĞİŞEN PERSONELİN ÜCRET GELİRİNİN
VERGİLENDİRİLMESİ.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün
25.09.2019 tarih ve 62030549-120[103-2017/1210]-E.792903 sayılı özelgesinde;
… A.Ş. ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül
halinde devralınmak suretiyle birleştiği, söz konusu birleşme neticesinde personelin de yeni kurulan
şirkette çalışmaya devam ettiği belirtilerek, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, daha önce
çalıştıkları şirketten elde ettikleri ücret gelirlerine ilişkin kümülatif matrahın yeni kurulan şirkette
elde edecekleri ücret matrahı ile ilişkilendirilmesinin gerekip gerekmediği hususunda görüş talep
edilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine

bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatler” olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 86 ncı maddesinde ise "Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer

gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

Tam mükellefiyette; Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla
işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplam 103'üncü
maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif
suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)." hükmü yer almıştır.
Buna göre … San. ve Tic. A.Ş. de çalışan personel açısından, birleşme sonucu oluşan
şirkette personelin çalışmaya devam ettiğinin kabulü ve söz konusu personelin eski
şirketten elde ettikleri ücret gelirleri ile yeni kurulan şirkette elde ettikleri ücret
gelirlerinin toplamının aynı işverenden elde edilen ücretler olarak Gelir Vergisi
Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinde belirtilen oranlar
uygulanmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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