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MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 54 
 

                  

   

       Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 7194 sayılı Kanunla değişen ve 

1/1/2020 tarihten itibaren elde edilen gelirlere uygulanacak şekline göre 2020 yılında; 

 

1. Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirlerinin vergi tarifesinin 

dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması durumunda yıllık 

beyanname ile beyan edilmesi gerekecektir. Ücret gelirleri, bu tutarı aşmazsa yıllık beyanname 

verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil 

edilmeyecektir 

2. a) Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden 

sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 49.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü 

maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler, 

 b) Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birinci 

işverenden aldıkları ücret geliri dâhil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 600.000 TL’yi 

(Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan 

tutar) aşan ücretliler, 

      ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir. 

 

          Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir. 

          Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dâhil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan 

vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki 

tutarı mahsup edilecektir. 

 

        2020 yılı ücret gelirlerinin beyanına ilişkin olarak Şirketimizce hazırlanan sunum ekte paylaşılmaktadır. 

     
 
                              Saygılarımızla 
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1.ÜCRETiN TANIMI

 Ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen

para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil

edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde

elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir.

 Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans,

aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması

veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin

edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmez.
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2. ÜCRETİN UNSURLARI

Gelir vergisi açısından bir ödemenin ücret ya da başka bir gelir unsuru olarak vergilendirilip
vergilendirilmeyeceği aşağıda sayılan üç unsura göre tespit edilecektir. Bu üç unsur birlikte varsa
elde edilen gelir ücret olarak vergilendirilecek, aksi takdirde ücretten söz etmek mümkün
olmayacaktır.

Ücret gelirini meydana getiren üç temel unsur şöyledir:

 Bir işverene tabi olma: Herhangi bir ödemenin ücret olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan
ilk unsur çalışanın işverene tabi olmasıdır. İşveren, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları
dâhilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. Çalışanın işverene bağlılığı, fiili olabileceği gibi
kanun, tüzük, yönetmelik veya sözleşmelerle de saptanmış olabilmektedir

 Belli bir iş yerine bağlı olma: İş yeri ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetin yürütülmesi için
tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerlerdir. Bu yerlere bağlılık, hukuki anlamda bir
bağlılıktır. Hizmetin mutlaka fiilen iş yerinde yapılması zorunlu değildir.

 Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması: Ödeme bir hizmet karşılığı değilse ücret
sayılmasına imkân yoktur. Hizmet karşılığı olarak yapılan ödeme, nakit (haftalık, aylık vb.), ayın
(hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaatler (konut, araç
sağlanması gibi) şeklinde olabilir.
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3.ÜCRET OLARAK VERGİLENDİRİLECEK DİĞER ÖDEMELER

Ücretin unsurlarının var olup olmadığına bakılmaksızın aşağıda yazılı ödemeler de  ücret 

sayılmaktadır

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendine göre

istisna dışında kalan emeklilik, malüliyet, dul ve yetim aylıkları.

 Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve

ayınlarla sağlanan menfaatler.

 TBMM, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara

göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara

benzer diğer kişilere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler

 Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları

dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler

 Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi

üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

 Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

 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.
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4. ÜCRET İSTİSNALARI

 Vergiden istisna tutulan ücret unsurları Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Kanunun 24-29. maddelerinde de diğer

istisnalar düzenlenmiştir.

 Bu istisnaların yaygın kullanılanları aşağı sayılmıştır.

 İş yerinde veya müştemilatında verilen yemekler (iş yerinde / müştemilatında yemek

verilmeyen hallerde verilen yemek kartları/çeklerinin belli bir tutarı- 2021 yılında

günlük 25.-TL.)

 Personele konut (mesken) sağlanması (Belli Şartlarla) (G.V.K.Md.23/9)

 Personelin toplu olarak iş yerine gidip gelmelerinin sağlanmasına yönelik taşıma

giderleri (Toplu taşıma kartı vb. ile yapılan ödemelerde belli bir tutar -2021 yılı için

günlük 13.-TL.)

 Kreş yardımı (Belli Şartlarla) (G.V.K.Md.23/16)
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4. ÜCRET İSTİSNALARI (Devam)

 Aşağıda sayılan kapsama giren ücretler de gelir vergisinden istisna olduğundan, istisna

tutarlara ilişkin bu ücret gelirleri de 2020 yılı beyan sınırının hesabında dikkate

alınmayacak ve beyana konu edilmeyecektir.

 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile tanınan istisna,

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile tanınan istisna

 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile tanınan istisna

 Yabancı bir ülkedeki işveren tarafından yurt dışından yapılan ücret ödemelerine ilişkin

istisna (GVK Md.23/14)

 İrtibat Bürolarında ve Bölgesel Yönetim Merkezlerinde çalışanların ücretleri (Belli

Şartlarla) (G.V.K.Md.23/14)
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5. ÜCRETİN SAFİ TUTARININ TESPİTİ

 Ücretin safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar

toplamından (yani ücretin gayrisafi tutarından) aşağıda sayılan indirimlerin

yapılmasından sonra kalan miktardır.

Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,

Sosyal güvenlik destekleme primi,

 İşsizlik sigortası primi,

Hayat/şahıs sigorta primleri,

OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,

Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları),

Engellilik indirimi
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6.ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

6.1. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması

 Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde

çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si,

• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10' u,

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,

• Üçüncü çocuk için %10’u,

• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının

uygulanması sonucu bulunacak tutarın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen

%15'lik oranla çarpımı sonucunun 12’ye bölünmesiyle her aya isabet eden tutar olarak hesaplanır.

 Hesaplanan bu tutar, ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir.
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6.2. 2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları

2020 yılı ücret gelirleri için geçerli asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda yer

almaktadır.
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7. ÜCRETİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ

7.1.Tek İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Beyanı

 2020 yılında tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirlerinin

vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL)

aşması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekecektir. Ücret gelirleri, bu

tutarı aşmazsa yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi

halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmeyecektir

 Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname

verilecektir.

Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dâhil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden

hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim

indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir.
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7.1.Tek İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Beyanı (Devam)

Örnek 1: 2020 yılında tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş 750.000 TL ücret geliri

elde eden ücretli, elde ettiği gelir 2020 yılında beyanname verme sınırı olan 600.000 TL’yi

aştığı için Mart/2021’de yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek ve beyannamede hesaplanan

gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir.

Örnek 2: 2020 yılında (A) A.Ş. de genel müdür olarak çalışan ücretli, tek işverenden tevkifata

tabi aylık 45.000 TL’den yıllık 540.000 TL ücret geliri elde etmiştir. 2020 yılında kişinin tevkif

suretiyle vergilendirilmiş olarak elde ettiği 540.000 TL ücret geliri beyanname verme sınırı

olan 600.000 TL’yi aşmadığından yıllık beyanname vermeyecektir. Yıl içinde ücret gelirinden

yapılan tevkifatlar nihai vergi olarak kalacaktır.
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7.2.Birden Fazla İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Beyanı

 Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden,

birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 49.000 TL’yi (Gelir Vergisi

Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan

ücretliler,

 Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden,

birinci işverenden aldıkları ücret geliri dâhil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı

600.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir

diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler,

ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir.
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7.2.Birden Fazla İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Beyanı (Devam)

 Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi

olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

 2020 yılında tevkifata tabi olarak birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık

beyanname ile beyanı ile beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekler aşağıda yer

almaktadır.

 Yıllık beyanname ile beyan edilen ücret gelirlerinden yıl içinde tevkif suretiyle ödenen

vergiler beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.
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7.2.Birden Fazla İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Beyanı (Devam)

Örnek1: Mükellef (C), 2020 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı 

kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Örneğe göre , birinci  işverenden  alınan  ücret  hariç,  ikinci  ve  üçüncü  işverenden  alınan 

(28.000+17.000) 45.000 TL ücretler toplamı  49.000.- TL’lik   beyan  sınırını  aşmadığı için  ve  

birinci işverenden  alınan   ücret  dâhil   ikinci  ve  üçüncü   işverenden  alınan  (125.000 + 

28.000 + 17.000)  170.000 TL ücretler  toplamı da  600.000 TL’lik  beyan  sınırını aşmadığı  

için ücret gelirlerinin  tamamı beyan edilmeyecektir.
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7.2.Birden Fazla İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Beyanı (Devam)

Örnek 2: Mükellef (D), 2020 yılında üç ayrı işverenden tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret 
geliri elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret hariç, ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücretler toplamı

(78.000 + 42.000) = 120.000 TL, 49.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı

110.000 TL de dâhil olmak üzere 230.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir
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7.2.Birden Fazla İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Beyanı (Devam)

Örnek 3: Mükellef (E), 2020 yılında üç ayrı işverenden tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş 
ücret geliri elde etmiştir. 

Birinci işverenden alınan hariç, ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücret toplamı 49.000

TL’lik beyan sınırını aşmamakla birlikte birinci işverenden alınan ücret dâhil toplam ücret

gelirleri 600.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için 622.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan

edilecektir.
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7.2.Birden Fazla İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Beyanı (Devam)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ıncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını (49.000.-TL ya

da 600.000.-TL) aşıp aşmadığının tespitinde, gayrisafi ücret tutarından, Gelir Vergisi

Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yer alan indirimler (SGK Primleri, Hayat/Şahıs Sigortası

Primleri, OYAK vb. kesintiler, sendika aidatlar) ile 31’inci maddesinde yer alan engellilik

indiriminin düşülmesi sonrasında bulunan vergi matrahının, dikkate alınması gerekmektedir.
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7.3. Her Halükarda Yıllık Beyanname İle Beyan Edilecek Ücret Gelirleri

Aşağıda sayılan ücret gelirlerini elde edenler bu gelirleri her halükarda yıllık beyanname ile

beyan edeceklerdir.

 Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı

(istisna kapsamında olanlar hariç),

 İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,

 Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret

ödemesi yapılanlar

 Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen ve yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.
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8. ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI İÇİN İŞVERENDEN İSTENECEK BİLGİLER

Yıllık beyanname ile beyan edilecek ücretler ile ilgili olarak işverenden yıllık bazda

aşağıdaki bilgilerin teminine ihtiyaç duyulmaktadır.

Brüt ücret gelirleri toplamı.

İndirimler:

Emekli aidatı ve Sosyal Sigorta primleri (İşçi hissesi),

Sosyal güvenlik destekleme primleri (İşçi hissesi),

İşsizlik Sigortası primleri (İşçi hissesi),

Stopaj vergilemesinde indirilen hayat/şahıs sigortası primleri tutarı,

(Varsa) Engellilik indirimi,

(Varsa) Sendika aidatı.

Kümülatif gelir vergisi matrahı.

Yapılan gelir vergisi stopajları toplamı.
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9. YILLIK BEYANNAMEYE DÂHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER

 Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu

maddesi ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi

beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirimlerin yapılabilmesi için yapılacak indirimlerin

ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

 Ücret gelirine ilişkin verilecek gelir vergisi beyannamesinde vergi matrahının tespitinde

bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

1. Hayat/şahıs sigorta primleri (G.V.K.Md.89/1) (Ücret matrahından indirilmemiş kısım)

 Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın

tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı

payları ile 63’üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında

indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin

şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile

ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin

tamamı yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

 Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi

nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması

şarttır. (ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca

indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlere veya çocuklara ait primler kendi gelirlerinden

indirilebilir.)
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(Devam)

2. Eğitim ve sağlık harcamaları. (G.V.K.Md.89/2)

 Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin

%10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir:

• Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.

• Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle

tevsik edilmelidir.

• Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eş i ve küçük çocuklarına ilişkin

olmalıdır.

 “Çocuk ve küçük çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan

(nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle

birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade

etmektedir.

 İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında gayrisafi hasılattan giderler düşüldükten,

geçmiş yıl zararları ve indirimler düşülmeden önceki safi irat esas alınacaktır.
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3. Engellilik indirimi (G.V.K.Md.31 ve 89/3) (Ücret matrahından indirilmemiş kısım) (Bu

indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı da yararlanır.)

 Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi

bulunan hizmet erbabı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde yer alan esaslara

göre hesaplanan engellilik indiriminden yararlanabilecektir. Ancak, yıl içinde ücret

matrahından indirim konusu yapılan engellilik indirimi tutarının ikinci kez yıllık

beyannamede indirim konusu yapılması mümkün değildir.

2020 yılında elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak

engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir:
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4 - Bağış ve Yardımlar

4.1. Beyan Edilecek Gelirin %5’i ile Sınırlı Olarak İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar 

(G.V.K.Md.89/4) 

Gelir vergisi mükellefleri; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler,

köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan

vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler

kapsamındaki illerde zikredilen kurum/ kuruluş, dernek veya vakıflara yapılan bağış ve

yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %10’unu) aşmamak üzere, makbuz

karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim

konusu yapabilirler.
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4.2. Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar (G.V.K.Md.89/5) 

a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan

okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak

üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon

merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve

Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor

Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan

harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile

mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve

yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

b) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve 

yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir.

(G.V.K.Md.89/6) 

c) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan 

dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde 

bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 

veya desteklenmesi uygun görülen çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her 

türlü bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir.

(G.V.K.Md.89/7) 
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5. Sponsorluk harcamaları, (G.V.K.Md.89/8)

6. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan

ayni ve nakdi bağışlar, (G.V.K.Md.89/10)

7. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine

makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar, (G.V.K.Md.89/11)

8. Bireysel katılım yatırımcısı indirimi, (G.V.K.Md.89/12)

9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

• 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

• 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’a

göre yapılan bağış ve yardımlar,
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• 2457 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

• 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’na göre yapılan bağış ve

yardımlar,

• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na göre bağış ve yardımlar,

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

• 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’na göre yapılan bağış

ve yardımlar,

• 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’a göre yapılan bağış ve yardımlar ile

sponsorluk harcamaları,

• 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak

Yardımlara Dair Kanun’a göre yapılan bağış ve yardımlar.
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10.BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE ŞEKLİ

 2020 yılında elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile

1-31 Mart 2021 tarihleri arasında beyan edilmesi gerekmektedir.

 Mükelleflerin takvim yılı içinde;

• Memleketi terk etmesi halinde, memleketi terkten önceki 15 gün içinde,

• Ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi namına varislerce

yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir.

 Beyannameler;

• Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında,

• Bağlı bulunulan (ikametgahın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine kağıt

ortamında,

• 3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek

mensupları ile elektronik beyanname aracılık sözleşmesi imzalanarak e-Beyanname

sisteminden,

verilebilir.
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11.TAHAKKUK EDECEK VERGİNİN ÖDENMESİ / İADE ALACAĞI

 Verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanacak gelir vergisinden,

beyan edilen gelire ilişkin stopajların mahsubundan sonra ödenecek vergi çıkması

halinde bu vergi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.

 Mahsup edilecek stopaj toplamının, hesaplanan gelir vergisinden fazla olması halinde

ise hesaplanan vergiyi aşan kısmın iadesi talep edilebilecektir.
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