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Yeni Vergi Tarifesine Göre Ücret Gelirleri ‹çin
Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmesi Hakk›nda

BFS - 2020/01
‹stanbul, 13.01.2020

07.12.2019 tarih ve 30971 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 7194 say›l›
Kanun ile de¤ifltirilen gelir vergisi tarifesiyle birlikte, 2020 y›l›nda elde edilecek 600.000,-
TL'dan daha fazla ücret gelirleri için y›ll›k beyanname vermek mecburiyeti getirilmifltir.

01.01.2020 tarihi itibariyle afla¤›daki tarife ile Gelir Vergisi hesaplamas› yap›lacakt›r.

Gelir Vergisi Oranlar› (Ücret)

Gelir Vergisi Oranlar› (Ücret d›fl› gelirler)

Ücret geliri sahipleri aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken bafll›ca konular:

 7194 say›l› Kanun'un yürürlük tarihinden önceki uygulamaya göre, tek iflverenden
al›nan ve tevkif suretiyle vergilendirilmifl olan ücretler için tutar› ne olursa olsun
beyanname verilmemekteydi.

 Yeni Kanun de¤iflikli¤iyle birlikte, tek iflverenden al›nan ve 2020 y›l›nda tutar›
600.000,- liray› geçen ücretler için beyanname verilmesi gerekmektedir. Di¤er bir
ifade ile, sözkonusu Kanun 2019 y›l›nda yürürlü¤e girmifl olmakla birlikte, ücretler
için uygulanmas› 2020 y›l›ndan itibaren bafllamaktad›r. Bu ba¤lamda, ücret geliri elde
edenler için y›ll›k beyanname vermek zorunlulu¤u olarak belirlenen 600.000,- TL
s›n›r› 2020 gelirlerinden itibaren uygulanacakt›r

22.000 TL'ye kadar                                                                          % 15

49.000 TL'nin      22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlas› % 20

180.000 TL'nin    49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlas›   % 27

600.000 TL'nin   180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlas› % 35

600.000 TL'den fazlas›n›n 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlas› % 40

22.000 TL'ye kadar                                                                          % 15

49.000 TL'nin      22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlas› % 20

120.000 TL'nin    49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlas›   % 27

600.000 TL'nin   120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlas› % 35

600.000 TL'den fazlas›n›n 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlas› % 40
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 Bu nedenle, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri aras›nda tek iflverenden elde edilen
gelirlerin tamam› 2019 y›l› için 07.12.2019 tarihinden önce geçerli olan Gelir Vergisi
tarifesine göre tevkifat yoluyla vergilendirilecek olup, al›nan ücretin tutar› ne olursa
olsun beyanname verilmesine gerek bulunmamaktad›r. 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri
aras›nda birden fazla iflverenden elde edilen ücret gelirlerinin söz konusu olmas›
halinde, birinciden sonraki (birinci iflverenin hangisi olaca¤› çal›flan taraf›ndan serbestçe
belirlenir) iflverenden ald›klar› ücretlerinin toplam›, 103 üncü maddede yaz›l› tarifenin
ikinci gelir diliminde yer alan tutar› (2019 y›l› için 40.000 TL) aflmas› halinde tevkif
suretiyle vergilendirilen ücretlerin tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda
bulunan çal›flanlar›n, 2019 y›l› için 07.12.2019 tarihinden önce geçerli olan Gelir Vergisi
tarifesine göre 25 Mart 2020 tarihine kadar beyannamelerini bizzat kendilerinin vermesi
gerekmektedir. 2019 y›l› içinde ifl de¤ifltiren kifliler de bu kapsamdad›r.

 01.01.2020 tarihinden itibaren ise tek iflverenden y›ll›k 600.000,- TL'den fazla
ücret geliri elde eden çal›flanlar›n, 2020 y›l›na iliflkin yukar›daki gelir vergisi tarifesine
göre 25 Mart 2021 tarihine kadar gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.

 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri aras›nda y›ll›k 600.000,- TL'den az olmakla birlikte
birden fazla iflverenden elde edilen ücret gelirlerinin söz konusu olmas› halinde,
birinciden sonraki (birinci iflverenin hangisi olaca¤› çal›flan taraf›ndan serbestçe belirlenir)
iflverenden ald›klar› ücretlerinin toplam›, 103 üncü maddede yaz›l› tarifenin ikinci gelir
diliminde yer alan tutar› (2020 y›l› için 49.000 TL) aflmas› halinde tevkif suretiyle
vergilendirilen ücretlerin tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda
bulunan çal›flanlar›n, 2020 y›l›na iliflkin Gelir Vergisi tarifesine göre 25 Mart 2021
tarihine kadar beyannamelerini bizzat kendilerinin vermesi gerekmektedir. 2020 y›l›
içinde ifl de¤ifltirecek kifliler de bu kapsamdad›r.

 Ücret gelirleri sebebiyle gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde, di¤er baz› gelirlerin
de (Örne¤in: iflyeri kira geliri, eurobond faizi, temettü geliri gibi) y›ll›k beyannameye
eklenmesi gerekmektedir.

 Esasen iflyeri kira geliri 2020 y›l› için 49.000 TL'yi aflmad›¤› takdirde beyana tabi
de¤ildir. Ancak burada, 600.000,- TL'den dolay› beyan söz konusu oldu¤undan kira
gelirinin de beyana eklenmesi gerekir. Kira geliri beyan›nda %15 götürü gider veya gerçek
gider usulü (kredi faiz ve di¤er giderlerin indirilmesi) dikkate al›n›r. Ayr›ca kirac›n›n
yapt›¤› stopajlar mahsup edilir.

 Gelir vergisi beyannamesi, ikametgah›n bulundu¤u yerdeki Vergi Dairesi'ne, G‹B
Haz›r Beyan sistemi ile internet ortam›nda veya serbest muhasebeciler vas›tas›yla veya
ka¤›t ortam›nda tevdi suretiyle verilir.

Beyanname Verilmesindeki Avantajlar:

 Öncelikle; tek iflverenden y›ll›k 600.000,- TL'den fazla ücret geliri elde etti¤i için
beyanname veren çal›flanlara ek bir vergi ç›kmaz. Çünkü, y›l içinde de ayn› tarifeye
göre stopaj yoluyla vergi ödenmifltir. Ama buna ra¤men y›ll›k beyanname verilmesi
gerekmektedir.
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 Beyanname verilmedi¤i takdirde 2 kat usulsüzlük cezas› kesilir ve Vergi ‹daresi'nce o
y›la iliflkin baflka gelirlerin de (kira, temettü, yurt d›fl› faiz geliri v.b. gibi) olup olmad›¤›
konusunda vergi incelemesi yap›l›r. Re'sen vergi tarhiyat› riski söz konusu olur.

 Prensip olarak salt ücret gelirinin beyan› sebebiyle ek bir vergi ç›kmamaktad›r.
Hatta beyanname verilmesi nedeniyle vergi iadesi hakk› do¤abilecektir. Zira y›ll›k
beyannamedeki matrahtan afla¤›daki indirimler yap›labilir:

a)  Hayat/fiah›s Sigorta Primleri
Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamak flart›yla
mükellefin flahs›na, efline ve küçük çocuklar›na ait hayat sigortalar›na ödenen
primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastal›k, sa¤l›k, engellilik, anal›k, do¤um ve tahsil
gibi flah›s sigorta primleri y›ll›k beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

b)  E¤itim Ve Sa¤l›k Harcamalar›
Afla¤›da belirtilen flekilde yap›lan e¤itim ve sa¤l›k harcamalar› beyan edilen
gelirin % 10'unu aflmamas› flart›yla y›ll›k beyanname ile bildirilecek gelirlerden
indirilir:

E¤itim ve sa¤l›k harcamalar› Türkiye'de yap›lmal›d›r.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kiflilerden al›nacak
belgelerle tevsik edilmelidir.(Vak›f özel üniversite kapsam d›fl›d›r.)

Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar›na iliflkin
olmal›d›r. “Çocuk ve küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef
taraf›ndan bak›lan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babas›n›
kaybetmifl torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yafl›n› veya tahsilde
olup 25 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar› ifade etmektedir. E¤itim harcamalar›
kapsam›na okul bedelleri, kitap-k›rtasiye giderleri, okul servis bedelleri v.b.gibi
giderler girmektedir.

Sa¤l›k harcamalar› kapsam›na ilaç, tedavi, tahlil, muayene giderleri gibi giderler
girmektedir. Estetik amaçl› yap›lanlar ile vak›flar gibi vergiden muaf kurumlardan
al›nan hizmetler kapsam d›fl›d›r.

c)  Sponsorluk Harcamalar›
Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesine göre yap›lan sponsorluk
harcamalar›n›n amatör spor dallar› için % 100'ü, profesyonel spor dallar›
için % 50'si y›ll›k beyanname ile  bildirilecek gelirlerden indirim konusu
yap›labilecektir.

d)  Çeflitli Ba¤›fl Ve Yard›mlar ‹le Tamam› ‹ndirilebilecek Ba¤›fl Ve Yard›mlar,
Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde say›lan ba¤›fl ve yard›mlar.

Arkan & Ergin
Member of JPA International



Arkan & Ergin

Konuya ‹liflkin Örnekler (2020 y›l› gelirleri)

örnek 1:

Bay (A), üç ayr› iflverenden ücret geliri elde etmekte olup, y›ll›k toplamlar› afla¤›daki gibidir.
Ücretlerin tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmifltir.

Bay (A)'n›n birinci iflverenden ald›¤› ücretin tutar› 600.000.- TL s›n›r›n› aflmad›¤› için
beyanname verilmeyecektir. Ayr›ca, birinci iflverenden al›nan ücret haricindeki ücretlerin
toplam› da

(30.000 + 15.000 =) 45.000,- lira olup, 49.000.- TL’lik beyan s›n›r›n› aflmamaktad›r.

Dolay›s›yla vergi beyannamesi verilmeyecektir.

örnek 2:

Bay (A), üç ayr› iflverenden ücret geliri elde etmekte olup, y›ll›k toplamlar› afla¤›daki gibidir.
Ücretlerin tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmifl bulunmaktad›r.

Bay (A)'n›n birinci iflverenden ald›¤› ücretin tutar› 600.000.- TL s›n›r›n› aflmamakla birlikte,
2. ve 3. iflverenden al›nan ücretler toplam› (35.000 + 20.000 =) 55.000,- lira, 49.000.- TL’lik
beyan s›n›r›n› aflt›¤› için ücret gelirlerinin tamam› beyan edilecektir.

örnek 3:

Bay (A), üç ayr› iflverenden ücret geliri elde etmekte olup, y›ll›k toplamlar› afla¤›daki gibidir.
Ücretlerin tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmifl bulunmaktad›r.

Birinci iflverenden al›nan ücret tek iflverenden al›nan ücret beyan s›n›r›n› aflt›¤› için ücret
gelirlerinin tamam› beyan edilecektir.
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Birinci iflverenden al›nan ücret     500.000.- TL

‹kinci iflverenden al›nan ücret     30.000.- TL

Üçüncü iflverenden al›nan ücret     15.000.- TL

Birinci iflverenden al›nan ücret     500.000.- TL

‹kinci iflverenden al›nan ücret     35.000.- TL

Üçüncü iflverenden al›nan ücret     20.000.- TL

Birinci iflverenden al›nan ücret     650.000.- TL

‹kinci iflverenden al›nan ücret     30.000.- TL

Üçüncü iflverenden al›nan ücret     15.000.- TL
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örnek 4:

Bay (A)'n›n gelirleri afla¤›daki gibidir. Ücretlerin tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmifl
bulunmaktad›r.

Ücret geliri 600.000.- TL’yi geçti¤inden iflyeri kira tutar› da (kira tutar› y›ll›k beyan haddi
tutar› olan 49.0000.- TL’yi geçmemesine ra¤men) y›ll›k beyannamede ücret geliri ile birlikte
beyan edilecektir.

örnek 5:

Bay (A)'n›n gelirleri afla¤›daki gibidir. Ücretlerin tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmifl
bulunmaktad›r.

Ücret geliri 600.000.- TL’yi geçmedi¤inden beyana tabi de¤ildir. ‹flyeri kira tutar› ile Eurobond
faizinin toplam› da y›ll›k beyan haddi tutar› olan 49.0000.- TL’yi geçmedi¤inden beyan
edilmeyecektir.
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Birinci iflverenden al›nan ücret     650.000.- TL

‹flyeri kira geliri (Brüt tutar)     30.000.- TL

‹flyerinden al›nan ücret     450.000.- TL

‹flyeri kira geliri (Brüt tutar)     20.000.- TL

Eurobond faizi     24.000.- TL


