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SİRKÜLER NO: 2016/41 

 

Konu: Net Ücreti 1300,99 TL’ nın Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanması Hk. 

 

AGİ uygulaması ile ilgili olarak; 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
6753 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 86 ncı madde eklenmiş ve konuyla ilgili olarak 
294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

Söz konusu değişiklikle; Gelir vergisi tarifesi nedeniyle, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki 
net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu, 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar 
arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Buna göre;  

 Uygulamadan 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücretleri gelir vergisi tarifesi 
nedeniyle 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır. 

 Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin 
altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. 

 Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlama, işten ayrılma, ücretsiz izin ve 
benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari 
geçim indirimi uygulanmayacaktır. 

Uygulama esasları; 

 Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 
1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 
TL’ye tamamlanacaktır. 

 Ödenen 1.300,99 TL ile hesaplanan net ücret arasındaki fark, Asgari Geçim İndirimi 
Bordrosu’nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. 

 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. 

 Uygulamanın yürürlük tarihi 01.10.2016 olduğundan, Ekim ayı bordrolarının bu esaslara göre 
hazırlanması, ücret ödemelerinin Ekim ayı içerisinde yapılmış olması halinde bu 
düzenlemeden kaynaklanan farkların hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.  

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.   


