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25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2021 tarih ve 

7349 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 

ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile Kanun’un ‘Asgari Geçim 

İndirimi’ başlıklı 32’nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ücretlerde istisnaların düzenlendiği 

23’üncü maddesine aşağıdaki fıkra 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.).”  

Ayrıca yine aynı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda da değişikliğe 

gidilerek ücretin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna 

tutulmuştur. 

Yapılan değişiklik sonrası dikkat edilecek hususlar aşağıda özetlenmiştir; 

1- Düzenlemeler 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hayata geçirilmiştir. 

2- 01.01.2022’den itibaren ücretlerde Asgari Geçim İndirimi hesaplanmayarak, evli-

bekar-çocuklu-çocuksuz ayrımı gözetmeksizin tüm ücretliler için asgari ücretin aylık 

brüt tutarı (İşçi SGK primi ve İşsizlik primi hariç) kadar istisna uygulanacaktır. 

3- Sonraki aylara devreden gelir vergisi matrahının hesabında istisna öncesi tutarlar 

dikkate alınacaktır. Bu sayede artan oranlı tarife uygulamasında istisnanın bir etkisi 

olmayacaktır. 

4- Birden fazla yerden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacaktır. 

5- Ücret tutarı ne olursa olsun tüm ücretlilerin yararlandırılacağı gelir vergisi ve damga 

vergisi istisna tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

2022 Yılı Asgari Ücret İstisna Tablosu Tutar 

A Günlük Brüt Ücret 166,80 

B=(Ax30) Brüt Ücret 5.004,00 

C Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 

D İşçi İşsizlik Primi (%1) 50,04 

E=(B-C-D) Asgari Ücretin Gelir Vergisi Matrahı 4.253,40 

F Gelir Vergisi Oranı  15% 

G=(ExF) Asgari Ücret Tutarına İsabet Eden Gelir Vergisi İstisnası 638,01 

H=(Bx0,00759) Asgari Ücretin Brüt Tutarına Uygulanacak Damga Vergisi İstisnası 37,98 

G+H Toplam Vergi İstisnası 675,99 

 


