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KONU: 7103 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER.
7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373
(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda
yapılan değişiklikler aşağıdadır.
MADDE 4- 193 sayılı Kanunun 23 üncü (Ücretlerde) maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle
sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin
doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla,
her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu
istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin
belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler
ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî
ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye
Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.).”
Söz konusu madde ile; işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi
hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler, (işverenlerce bu hizmetlerin
verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî
ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu gelir vergisinden istisna
edilmiştir. )
MADDE 5- 193 sayılı Kanunun 25 inci (Tazminat ve Yardımlarda) maddesinin birinci
fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş
Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan
miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.);
b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna
tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; 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 (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.);”
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Söz konusu madde ile; çalışanların hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra 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 yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre
kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınması
gerektiği belirtilmiştir.
MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32 nci (Asgari Geçim İndirimi) maddesine dördüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki
esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde
bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin
dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu
aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer
alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu
tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki
fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret,
yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti
ifade eder.”
Söz konusu madde ile; asgari geçim indirimi uygulamasında artan oranlı gelir vergisi
tarifesi dolayısıyla meydana gelen azalmanın önlenmesine ilişkin kalıcı düzenleme
yapılmıştır.
MADDE 7- 193 sayılı Kanunun 61 inci (Ücretin Tarifi) maddesinin üçüncü fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7. Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; 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.”
Söz konusu madde ile; uygulamada ikale sözleşmesi olarak adlandırılan ve işçi ve
işverenler arasında işin sonlandırılmasına bağlanan çeşitli tazminat vb ödemelerin
de Gelir Vergisi Kanunu bakımından ücret niteliğinde olduğu düzenlenmiştir.
Söz konusu uygulamalar 27.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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