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KAPSAM

• 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
• 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun.
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1. Giriş

• 07.12.2019 tarih ve 30971 Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un
(‘’7194 sayılı Kanun’’) 15’inci maddesi kapsamında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK’nın) 86’ncı
maddesi kapsamında 2020 yılı için ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler olmuştur.

• İşbu çalışmada, GVK’nın 86’ncı maddesi ile düzenlenen; 2019 ve 2020 yıllarında elde edilmiş ücret
gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili değişiklikler ele alınacaktır.
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2. Ücretin Tanımı

• GVK’nın 61’inci maddesinde ücret; ‘‘işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet
karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler’’ olarak
tanımlanmıştır.

• Bununla birlikte, aynı Kanun maddesinde; ‘‘evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler
karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler’’ de ücret olarak tanımlanmaktadır.

3. Ücret Sayılan Ödemeler

• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 61’inci maddesi kapsamında aşağıda yer alan ödemeler de ücret
kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre;

➢ Kanun ile kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’inci
maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen ve en yüksek Devlet memuruna yapılan en yüksek
ödeme tutarını aşan emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları,

➢ Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan
menfaatler,

➢ TBMM, İl 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,
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➢ 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,
ücret olarak değerlendirilmektedir.

4. 7194 Sayılı Kanun’un Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine Etkileri

• Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak 7194 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile GVK’nın
86’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi; ‘’Tek işverenden alınmış ve tevkif
suretiyle vergilendirilmiş 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı
aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları
ücretlerinin toplamı, 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci
işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir
diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil)”
şeklinde değiştirilmiştir.
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• 2019 yılında değişiklik öncesi GVK’nın 86’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt
bendi uyarınca birinci işveren tarafından ödeme anında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş ücret
gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmesi zorunluluğu bulunmamaktaydı.

• GVK’nın 86/1-(b) maddesi kapsamında birden fazla işverenden ücret alan, ikinci ve sonrası
işverenlerden aldıkları ücretlerin toplamı GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin 2’inci diliminde
yer alan 2019 yılı için 40.000,00-TL’yi aşmayan mükelleflerin tamamı, kesinti suretiyle vergilendirilmiş
ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Vergi tevkifatına tabi tutulmamış ücret gelirleri
için beyanname verme sınırı yoktur. Bununla birlikte, tevkifatsız ücret gelirinin tutarı ne olursa olsun
yıllık beyanname ile beyan ettirilmeyecektir.

• GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin vergi dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrahıdır.
Ücrete tabi çalışanların aylık tutarda elde ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanan (SGK işçi payı (0,14)
ve işsizlik sigortası işçi payı (0,01) çıkarılması sonrasında ortaya çıkan) vergi matrahının aylar itibariyle
artışını gösteren ve gelir vergisi matrahına esas gelirler toplamını ifade tutar ise kümülatif vergi
matrahıdır. Kümülatif vergi matrahları da gelir vergisi tarifelerini ve bu tarifelere ait vergi dilimlerini
göstermektedir. Dolayısıyla vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret
üzerinden bulunmaktadır.

• Ücret gelirlerinin değişiklik öncesi ve sonrasında beyanname verme durumları aşağıdaki örneklerde
açıklanmıştır.
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5. Ücret Geliri İçin 2019-2020 Gelir Vergisi Tarifesi

Tarife 2019 Vergiye Tabi Gelir Oran
1 18.000 TL'ye kadar 15%
2 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası 20%
3 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası 27%
4 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası 35%

Tarife 2020 Vergiye Tabi Gelir Oran
1 22.000 TL’ye kadar 15%

2 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20%

3 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası 27%

4 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası 35%

5 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası 40%
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6. Ücret Geliri Elde Edenlerin Vergilendirilmesi
6.1. Bir İşverenden Ücret Geliri Elde Edenlerin Vergilendirilmesi

Örnek 1:
• 2020 yılına ait yukarıdaki tarife tutarlarının 2019 yılı içinde aynı olduğu varsayımıyla, 2019 ve 2020

yıllında bir işverenden 650.000,00-TL ücret gelirlerini elde edilecek olup, ücret karşılığında gelir vergisi
mükellefinin beyan durumu şu şekilde olacaktır.

• 2019 yılında vergi tevkifatına tabi tutulmuş ücret gelirleri için GVK’nın 86/1-b maddesindeki değişiklik
öncesi hükümler dikkate alınacaktır. Değişiklik öncesi hükümler doğrultusunda tek işveren tarafından
gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş ücret gelirleri için mükellefin yıllık beyanname verme zorunluluğu
bulunmamaktadır.

• 2020 yılında birinci işverenden alınan tevkifat suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının
103’üncü maddede yazılı tarifenin 4. gelir diliminde yer alan 600.000,00-TL tutarını aşması neticesinde
2020 yılı gelirleri için yıllık beyanname vermesi gerekmektedir. Mükellef yıllık beyanname üzerinde
hesaplanan vergiden, kaynakta kesinti yoluyla işverenler tarafından ödenmiş olan vergileri mahsup
ettikten sonra varsa kalan tutarın ödemesini yapması gerekmektedir.

Örnek 2:
• Bay (A), 2020 yılında tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş 700.000,00-TL ücret geliri elde

etmiştir.
• Bay (A)’nın 2020 yılında elde ettiği ücret geliri GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü

gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması nedeniyle, Bay (A)’nın bu ücret gelirini,
yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir.
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6.2. Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edenlerin Vergilendirilmesi

• İlgili kanun hükmünde ifade edilen birden fazla işverenden ücret alma ibaresi; Yıl içerisinde aynı anda
birden fazla işverene bağlı (grup şirketi, holding yapılanmasına dahil şirketler, vb.) olarak çalışmayı veya
yıl içerisinde iş değişikliği nedeniyle farklı işverenlere tabi çalışmayı ifade eder.

Örnek 3:
Birinci İşverenden Elde Edilen Ücret Geliri : 650.000-TL
İkinci İşverenden Elde Edilen Ücret Geliri : 40.000-TL
Üçüncü İşverenden Elde Edilen Ücret Geliri : 8.000,00-TL
TOPLAM : 698.000,00-TL
• 2019 yılında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri için GVK’nın 86/1-(b) maddesindeki

değişiklik öncesi hükümler dikkate alınacaktır. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci
işverenden alınan ücretin hangisi olacağı mükellef tarafından serbestçe belirlenecektir. Bu doğrultuda
birinci işverenden sonra elde edilen ücret gelirleri 40.000,00-TL ve 8.000,00-TL'nin toplamı olan
48.000-TL tarifenin ikinci diliminde yer alan 49.000,00-TL'yi aşmayacağı için bu mükellefin yıllık
beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

• 2020 yılında birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi
olacağı yine mükellef tarafından serbestçe belirlenecektir. Birinci işverenden sonraki işverenden alınan
ücretlerin toplamı 48.000,00-TL ikinci diliminde yer alan 49.000,00-TL'yi aşmamaktadır.

• Ancak, birinci işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirleri toplamı olan 650.000-TL
tarifenin dördüncü diliminde yer alan 600.000-TL'yi aştığı için ilgili mükellef 2020 yılı gelirleri için yıllık
beyanname verecektir. Mükellef yıllık beyanname üzerinde hesaplanan vergiden kaynakta kesinti
yoluyla işverenler tarafından ödenmiş olan vergileri mahsup ettikten sonra varsa kalan tutarın
ödemesini yapacaktır.
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Örnek 4:
• Bayan (B) 2020 takvim yılında; birinci işverenden 580.000,00-TL, ikinci işverenden 30.000,00-TL olmak

üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiştir.
Bayan (B)’nin, birinci ve ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı (580.000,00-
TL+30.000,00-TL=) 610.000,00-TL, 193 sayılı Kanun’un 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü
gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından ücret gelirlerinin tamamı beyan
edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup
edilebilecektir.

Örnek 5:
• Bay (C) 2020 takvim yılında; birinci işverenden 500.000,00-TL, ikinci işverenden 50.000,00-TL olmak

üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiştir.
Bay (C)’nin, birinci ve ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı (500.000,00-TL+50.000,00-
TL=) 550.000,00-TL, GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan
tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmamakla birlikte, birden sonraki işverenden elde ettiği ücret geliri
olan 50.000,00-TL, aynı Kanun’un 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan
(2020 yılı için 49.000,00-TL) tutarı aştığından iki işverenden elde ettiği ücret geliri toplamı beyan
edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup
edilebilecektir.
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Örnek 6:
• Bay (E)'nin 2020 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ve işyeri kira gelirleri tevkif yoluyla

vergilendirilmiştir. Birinci işverenden alınan ücret 450.000,00-TL İkinci işverenden alınan ücret
180.000,00-TL İşyeri kira geliri 35.000,00-TL Ücret gelirleri toplamı GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı
tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000,00-TL) aştığından, bu gelirler
için beyanname verilecektir. İşyeri kira geliri ise 35.000,00-TL, aynı Kanun’un 103’üncü maddesinde
yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000,00-TL) aşmadığından
beyannameye dahil edilmeyecektir.

7. Yabancı Ülkedeki İşveren Tarafından Ödenen Ücretler

Yabancı ülkede bulunan işverenlerce Türkiye’de mukim şahıslara hizmetleri karşılığında yapılacak
ödemelerin Türkiye’de vergi tevkifatına tabi tutulması mümkün değildir. Bu nedenle, yabancı ülkelerde
bulunan işverenlerden alınan ücretler (varsa Türkiye’de elde edilen kazanç ve iratları ile birlikte) bir
beyanname ile ikametgâhının bulunduğu yerin vergi dairesine ertesi yılın mart ayında beyan edilmekte ve
vergilendirilmektedir.
Ücretin ödendiği ülke ile Türkiye arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması olup olmadığı
hususunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Yabancı ülkedeki işverenlerden alınan ücretin doğrudan
doğruya yabancı ülkede alınması veya Türkiye’de gönderilmesi veya bankaya yatırılması vergilendirme
bakımından bir değişiklik göstermemektedir.
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8. Yabancı Ülkedeki İşveren Tarafından Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası

• GVK’nın 23’üncü maddesinin 14-(a) bendi uyarınca kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar
mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabını işverenin Türkiye dışında elde ettiği
kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

• Buna göre, söz konusu ücretler yıllık ve beyanname ile beyan edilecektir. Ödenen ücretlerin istisnaya
tabi olması için;

➢ Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan yani dar mükellefiyete tabi işveren tarafından ödenmesi
ve bu kurumunda Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde etmeyecek faaliyette bulunması,

➢ Ücretlerin dar mükellef işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanması,
➢ Yapılan ücret ödemesinin Türkiye’de gider veya maliyet yazılmaması,
➢ Döviz olarak ödenmesi,

gerekmektedir.
• İlgili maddeye 2016 yılında eklenen (b) alt bendine göre kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan

dar mükellefiyete tabi işverenlerin Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel
yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet
erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler de yıllık
beyanname ile beyan edilmeyecektir.
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Örnek 7:
• Türkiye'de ikamet etmekte olan T.C. vatandaşı Bay (A) Fransa mukimi (B) firması ile ücret sözleşmesi

yapmıştır. Bay (A) Ortadoğu ve Afrika bölgesi ülkelerindeki müşteri ağını genişletmek ve bu ülkelerdeki
eski ve potansiyel müşterileriyle olan ilişkileri koordine etmektedir. Fransa mukimi (B) firması
Türkiye'de herhangi bir üretim, satış/pazarlama faaliyeti bulunmamakta olup, alınan ücretin Fransa’dan
döviz olarak ödenmektedir. Bay (A)’nın, dar mükellef kuruma bağlı çalışması, dar mükellef kurumun
Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde etmeyecek faaliyette bulunması ve kurumun doğrudan doğruya
yurt dışından elde ettiği kazanç üzerinden Bay (A)’ya döviz olarak ödediği ücret, GVK’nın 23’üncü
maddesinin 14 numaralı bendine göre gelir vergisinden müstesna olacaktır.
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9. Gelir Vergisi Beyannamelerinde İndirilebilecek Unsurlar

• GVK’nın 89’uncu maddesi gereği gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde
bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilmektedir. Buna göre;

➢ Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmamak şartıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin
olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,

➢ Vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini aşmamak üzere, makbuz
karşılığında yapılan bağış ve yardımlar,

➢ 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 primleri,

➢ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen organizasyonlara
yapılan harcama, her türlü bağış yardımlar,

➢ Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar,
➢ Gıda bankacılığı kapsamındaki bağış ve yardımlar,
➢ Sponsorluk harcamaları,
➢ Cumhurbaşkanlığı veya bakanlar kurulu tarafından başlatılan bağışlar,
➢ Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne yapılan nakdi yardımlar,
➢ Bireysel katılım yatırımcısı indirimi,
➢ Diğer indirimler,

indirim konusu yapılabilmektedir.
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• Bununla birlikte, ücretin safi tutarının tespitinde, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan
yararlar toplamından (yani ücretin gayrisafi tutarından) belli indirimlerin yapılması gerekmektedir. Söz
konusu indirimler aşağıdaki gibidir. Buna göre;

➢ 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,

şeklindedir.

Örnek 8:
• Mükellef (İ)’nin 2019 yılında elde ettiği gelirlere ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir. Buna göre;
(X) Şirketinden elde ettiği ücret gelirinin yıllık tutarı : 85.000,00-TL
(Y) Şirketinden elde ettiği ücret gelirinin yıllık tutarı : 74.000,00-TL
Beyan edilecek gayri safi ücret tutarı : 159.000,00-TL

• Mükellef, iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla
vergilendirilmiş bulunmaktadır. Mükellef, yıl içinde en fazla ücret aldığı işvereni aracılığıyla asgari geçim
indirimi uygulamasından yararlanmıştır.
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• İkinci işverenden elde edilen ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespiti için; elde edilen
74.000,00-TL’lik ücret gelirinden bu gelire isabet eden %14 sigorta primi ve % 1 işsizlik sigortası primi
toplamı olan % 15 oranı çıkarılacaktır. Buna göre, 74.000 – (74.000 X % 15=) 62.900,00 TL’dir. İlk
işverenden sonraki işverenden alınan ücret 2019 yılı için 40.000,00-TL’lik beyan sınırını aştığı için, birinci
ve ikinci işverenden alınan toplam (85.000,00 + 74.000,00=) 159.000,00-TL ücret tutarının tamamı
beyan edilecektir.

• Mükellef yıl içinde (15.807,50 + 13.283,00=) 29.090,50-TL kesinti yoluyla vergi (asgari geçim indirimi
mahsup edilmeden önceki vergi tevkifatı tutarı) ve (159.000,00 X %15=) 23.850,00-TL sigorta primi
ödemiştir. Ayrıca, mükellef 2019 yılında kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ilişkin 13.000,00-TL
eğitim ve sağlık harcamasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı (A) İlköğretim Okuluna da 9.000,00-TL
bağışta bulunmuştur.

• Mükellef gelir vergisi matrahının tespitinde (GVK’nın 89’uncu maddesi uyarınca); yapmış olduğu eğitim
ve sağlık harcaması tutarı olan 13.000,00-TL, beyan edilen gelirin %10’u olan (135.150,00 X %10=)
13.515,00-TL’nin altında kaldığından, 2019 takvim yılında yapılan 13.000,00-TL eğitim ve sağlık
harcamasının tamamı indirilecektir. Ayrıca, (A) İlköğretim Okuluna yaptığı 9.000,00-TL’lik bağış tutarının
tamamı da yukardaki hüküm gereğince gelir vergisi matrahından indirilebilecektir.
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Mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır. Buna göre; 

Açıklama Tutar (TL)

Ücret Geliri  159.000,00

Sigorta Primi Ve İşsizlik Sigortası Prim Ödemesi (159.000 X %15=) 23.850,00

Kalan (Beyan Edilen Ücret Geliri) (159.000 – 23.850=) 135.150,00

Eğitim Ve Sağlık Harcaması 13.000,00

Eğitim Ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış Ve Yardımlar 9.000,00

İndirimler Toplamı (13.000 + 9.000=) 22.000,00

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) (135.150 – 22.000=) 113.150,00

Hesaplanan Gelir Vergisi 26.850,50

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi (AGİ İndirimi Mahsup Edilmeden Önceki Vergi) 29.090,50

Ödenecek Gelir Vergisi 0,00

İade Edilecek Gelir Vergisi 2.240,00

Damga Vergisi 89,10



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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