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Sirküler No

:2019 / 45

Konu

:İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Tazminatlardan Kesilen
Vergilerin İade Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanması

15.03.2019 tarihli 30715 sayılı Resmi Gazete’de 306 seri numaralı Gelir Vergisi Genel
Tebliği yayımlanmıştır.
Hatırlanacağı üzere, 04.02.2019 tarihli 2019/23 numaralı sirkülerimizde, “7162 Sayılı Gelir
Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 27.03.2018
tarihinden önce 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 üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen
gelir vergileri red ve iade edileceği hususuna yer verilmişti. 306 seri numaralı Gelir Vergisi
Genel Tebliği’nin beşinci bölümünde söz konusu vergi iadesinin usulü açıklanmıştır.
1. İade Talebi ve İbraz Edilecek Belgeler
İade işleminin yapılabilmesi için yeni başvurularda söz konusu Tebliğ’in ekinde yer alan
iade talebi dilekçe örneği ile birlikte, kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin
edilen, ikale sözleşmesi örneği, söz konusu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin
kesinti tutarlarını gösterir belge (ücret bordrosu vb.) ve ilgili vergi dairesince gerekli görülen
diğer belge ve bilgilerin ibrazının gerekli olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca, başvuruda bulunan hizmet erbabının dilekçelerini, elden veya posta yoluyla ilgili
vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da
verebilecektir.
İşverenler, iade işleminin yapılabilmesi için, hizmet erbabı, vekilleri veya ilgili vergi
dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle
yükümlüdürler.
Temsilen
Almanya:
Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Bielefeld, Chemnitz, Dresden, Eschborn, Fürth, Hamburg, Hannover,
Hof, Jena, Köln, Kulmbach, Leipzig, Ludwigshafen, Mettlach, Münih, Münster, Nürnberg, Plauen,
Regensburg, Selb, Stuttgart



Uluslararası:
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Hong Kong, Ingiltere, Ispanya, Isveç, Isviçre, Italya,
Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Küba, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moldova, Myanmar,
Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye,
Ukrayna, Vietnam

Tic Sicil No.: 409612
Vergi No.: 7350232482
Vergi Dairesi: Beyoğlu

2. İade Uygulaması ve Düzeltme Taleplerine İlişkin Yapılacak İşlemler
27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi
kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi
tazminatları, kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde
tarha yetkili vergi dairelerine bonus ödemesi, hizmet ödülü, prim ve ek ödeme gibi çeşitli
adlar altında ödenen ek tazminatlar üzerinden başvurmaları üzerine red ve iade edilecektir.
Tarha yetkili vergi dairesi, işverenin muhtasar beyanname yönünden mükellefi olduğu vergi
dairesi olup, şubeleri nedeniyle ayrı vergi dairelerinin mükellefi olan işyerlerinde, ilgili
şubenin mükellefi olduğu yer vergi dairesidir. Ayrıca, yukarıda belirtilen söz konusu
ödemeler üzerinden kesilen vergilerin vergi dairesine ödenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra
yapılan başvurular üzerine red ve iade yapılması söz konusu değildir.
Örneğin, yeni başvurularda 01.01.2014 tarihinden önceki dönemler zamanaşımına
uğradığından, bu dönemlere ilişkin başvurular kabul edilmeyecektir. Düzeltme zamanaşımı
süresi içerisinde yapılmış olması şartıyla, maddenin yürürlüğe girdiği 30.01.2019 tarihinden
önce yapılan ve düzeltme veya şikayet aşamasında bulunan düzeltme talepleri üzerine de
gerekli red ve iade işlemleri yapılacaktır.
Düzeltme talepleri üzerine red ve iade işlemlerinin yapılabilmesi için bu iade işlemlerine
ilişkin dava açılmaması şarttır. Vergi dairesince iade işlemi yapıldıktan sonra her ne sebeple
olursa olsun bu iade işleminden dolayı dava açılması halinde, yapılmış olan iade haksız iade
kapsamında değerlendirilecek ve iade edilen tutarlar ceza ve faiz uygulanmak suretiyle geri
alınacaktır.
3. Dava Aşamasında Bulunan İade Talepleri
Düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi
kabul edilmediği için dava açmış olan hizmet erbabının, mahkemelerde ihtilafı devam eden
(henüz kesinleşmeyen) davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden
feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği takdirde
mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğini, tarha yetkili
vergi dairesine ibraz etmeleri kaydıyla gerekli red ve iade işlemleri yapılacağı söz konusu
Tebliğ’de yer verilmiştir.
Düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılmış olanlar ise düzeltme başvurularının
reddi üzerine dava açmış ve mahkemelerde ihtilafı devam eden hizmet erbabına,
davalarından feragat edip etmediklerine bakılmaksızın red ve iade yapılması mümkün
olmayıp, mahkemelerce verilen kararlara göre işlem tesis edilecektir.
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Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak kesinleşen yargı
kararına göre işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, verilen kararlar aleyhine olan hizmet
erbabının, yeniden düzeltme başvurusunda bulunmak suretiyle madde ile getirilen
düzenlemeden faydalanması mümkün değildir.
4. İade Kapsamındaki Ödemeler
Düzenleme kapsamında yapılacak iadeler, 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma
sözleşmesi ve ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı
tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, ek
ödeme gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan ödemelerden kesilen
gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır.
Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde, işten ayrılma nedeniyle verildiği
açık olan ek tazminat niteliğindeki ödemelerin ücret bordrosunda değişik adlarla görünmesi,
bu ödemeler üzerinden kesilen vergilerin iadesine engel teşkil etmeyecektir.
Bilindiği üzere, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde yer verilen veya bu
sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelerin dahil edildiği ilgili ayın ücret bordrosunda yer
alan ve ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi
tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar,
geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye
ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade
edilmeyecektir.
5. 27.03.2018 Tarihinden Sonra Yapılan Ödemeler
27.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce
düzenlenmiş olmakla birlikte öngörülen ek tazminat ödemesinin 27.03.2018 tarihinden (bu
tarih dahil) sonra yapıldığı durumlarda, geçici madde hükmünden faydalanılmayacaktır.
303 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ’inde bahsedildiği üzere 27.03.2018 tarihinden
sonra hizmet erbabına ödenen kıdem tazminatı ve ikale sözleşmesine istinaden yapılan ek
tazminat ödemesi toplamının, hizmet erbabının çalıştığı süre dikkate alınarak hesaplanan en
yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesini aşmayan kısmının gelir
vergisinden istisna edilmesi ve bu tutar üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmekte
olup istisna limitini aşan ek tazminat ödemelerinin ise ücret olarak vergilendirilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla, 27.03.2018 tarihinden sonra hizmet erbabına ödenen ve istisna
limitini aşan ek tazminat ödenmelerinden kesilen vergilerin iadesi mümkün değildir.
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm
Bilgi edinmenizi rica ederiz, Saygılarımızla.
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