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KONU: EKİM, KASIM, ARALIK 2016 AYLARINDA ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET İLE
İLGİLİ AÇIKLAMALAR
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 86 – 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu
Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece
kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin
ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına
ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim
indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına
asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.
Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için
uygulanmaz.”
Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar Gelir Vergisi Genel Tebliği (seri No.294) ile
aşağıda belirtilmiştir.
Uygulamadan faydalanacaklar;
1) 2016 yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretlilere 1.300,99
TL net ücret ödenmeye başlanmıştır.
2) 2016 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.647 TL brüt asgari ücret
geliri elde edenler ile 1.751,10 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının da
elde ettiği ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2016 yılının Ekim
ayından itibaren 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin
ikinci dilimi de dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu
ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı Ekim 2016 ayından itibaren
1.300,99 TL’nin altına düşmektedir.
3) Asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin
net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99
TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.
4)

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99
TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

5)

Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz
izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda
ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.
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Uygulama esasları;
1) 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına
düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL’ye
tamamlanacaktır.
2) Sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak
ayına ilişkin ödenen net ücret 1.300,99 TL’dir. Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim,
Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar,
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen
“Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave
edilecektir.
3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim
indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari
Geçim İndirimi" satırına aktarılacaktır.
4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim
indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş
olması gerekmektedir.
5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir
vergisinden fazla olamayacaktır.
6) Net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi
sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.
İşyerlerinde asgari ücretli çalışanı olan işveren ve yetkililerinin ücret
hesaplamalarında yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
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