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Sirküler Numarası : 2018 / 19 

Kanun Adı : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu  

Tebliğ Adı : 303 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ 

  

11/06/2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 303 Seri No.lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunla yapılan; 

 

- İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı 

- Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi 

istisnası 

- Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması 

- İlave asgari geçim indirimi uygulaması,  

 

hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

 

Buna göre;  

 

1. İhtiyaç Fazlası Elektrik Üretiminde Esnaf Muaflığı Şartları Belirlenmiştir 

 

7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun esnaf muaflığını düzenleyen 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (9) numaralı bent eklenmişti. Bu tebliğ ile Maliye 

Bakanlığı söz konusu muaflığın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. 

 

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız 

yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik 

enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya 

cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat 

maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla 

kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını 

son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü 

dikkate alınmaz.) 

 

Söz konusu tebliğ ile; 

 

✓ İhtiyaç fazlası elektrik üretiminde esnaf muaflığının kapsamı ve şartları, 

✓ Üretilen elektrik enerjisinin satışında vergi tevkifatı ve belgelendirilmesi, 

✓ Muafiyetten faydalananların yükümlülüklerinin neler olduğu, 

 

2. Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir 

Vergisi İstisnası 
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7103 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile Ücretlerde Vergi İstisnası hükümlerini düzenleyen 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesine eklenen (16) numaralı bent 

kapsamında;  

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek 

suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. 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 yararlanılacaktır.  

 

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 vergilendirilecektir. 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 yetkili kılınmıştır.  

 

Konuya ilişkin 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 oranı, bu tarihten itibaren asgari ücretin 

brüt tutarının %50’si olarak belirlenmiştir. 

 

3. İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi 

 

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 32 nci 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.” 

 

 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde asgari geçim indirimi 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. 

 

Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 

aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi 

hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin 

altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık 

hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave 

edilecektir. 

 

Bu fark tutar, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara 

göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda hesaplanan asgari geçim indirimine 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

ayrıca ilave edilecektir. 

 

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. 

 

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. 

 

Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir 

vergisinden fazla olamayacaktır. 

 

Bu Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari 

geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir. 

 

4. Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi Ve İstisna Uygulaması 

 

193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) 

alt bendinde yapılan düzenleme ile bu ödemelerinde çalışanın tabi olduğu mevzuata göre 

kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna 

açıklık getirilmiştir. Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem 

tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan 

ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı 

aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  
 

     Saygılarımızla 
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