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Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan kısım için gelir vergisi ve damga vergisi 

istisnası getirilmiş ve asgari geçim indirimi uygulaması kaldırılmıştır. 

 

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7349 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile tüm ücretlerde asgari 

ücret kadarlık kısım için gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmiş, asgari geçim 

indirimi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. 

1- Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik 

Ücretlerde gelir vergisi istisnasının belirlendiği Gelir Vergisi Kanunun 23’üncü maddesine 

aşağıdaki 18 bent eklenmiştir. 

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt 

tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra 

kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin 

vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna 

kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle 

bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle 

hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret 

üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda 

bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)” 

Buna göre ücret gelirlerinde; asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik 

kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretleri 

gelir vergisinden istisna edilmiştir. ( Bu tutar 2022 yılı için 4.253,40 TL’dir) 

İstisnayı aşan ücretlerin vergilendirilmesinde;  

 tüm ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisinden istisna tutara denk gelen 

gelir vergisi tutarı düşülerek hesaplama yapılacak, 

 alınmayacak vergi en fazla asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken gelir 

vergisi kadar olabilecek, 



 
 

 

 

 birden fazla ücret alanlar için bu uygulama en yüksek ücret için uygulanacaktır. 

 

Ayrıca 7349 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun asgari geçim indirimi 

uygulamasının düzenlendiği 32’nci maddesi de 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak 

ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

2- Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik 

Ücretlere ilişkin kağıtlar üzerinden hesaplanan damga vergisi uygulamasının belirlendiği 

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun ”IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” 

başlıklı bölümünün 34 numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile aylık brüt asgari ücrete 

isabet eden kısım için damga vergisi istisnası getirilmiştir. 

Sözkonusu istisna uygulaması 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerine 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili tebliğlerin yakın zamanda Resmi Gazete’de 

yayımlanması beklenmektedir. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 
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