FAZLA KESİLEN VERGİ MİKTARININ
GERİ ALINMASI
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Üyelerimizin karşılaştıkları sorunlardan biri olan fazla vergi kesilmesi
ile ilgili bu çalışmanın, üyelerimizin bu konudaki haklarını aramada yardım
cı olacağına inanıyoruz.
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FAZLA KESİLEN VERGİ MİKTARININ GERİ ALINMASININ
YASAL DAYANAĞI
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 87'nd maddesinin 4. üncü fıkra
sında" . . . ücretlerinin tamamı üzerinde tevkif suretiyle vergi ödemiş bulu
nanlar, mezkur ücretleri için yıllık beyanname verebilirler" hükmü, yer al
maktadır.
97 Seri No.'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise "Beyan edilen ücre
tin KİST bir devreye inhisar etmesi" durumu belirtilerek verginin hesaplan
ma şekli açıklanmaktadır.
Bu maddeye ve tebliğe dayanarak (sayfa: 2)*de belirttiğimiz konumda
olan ücretli ve maaşlılar, FAZLA KESİLEN V ER G İLERİN GERİ ALINMA
SI istemiyle beyanname vermektedirler.
Ancak bazı Vergi Dairelerince beyanname verenlere "böyle bir hakkın
bulunmadığı" . . söylenerek, fazla kesilen vergilerin geri verilmesi işlemi ya
pılmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan arkadaşların yukarıda belirttiği
miz Gelir Vergisi Kanunu maddesini ve tebliği ilgililere hatırlatması, hakları
nın kaybolmaması bakımından gereklidir.

FAZLA KESİLEN VERGİ MİKTARINI GERİ ALABİLECEK İŞÇİ VE
MEMURLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONUMLARLA İLGİLİ
OLMASI GEREKİR.
A) Takvim yılı (1.1.197 . . - 31.12.19 ..) içinde bir yıldan az çalışan
işçi ve memurlar;
1 -Mevsimlik işçiler,
2 -Takvim yılı içinde (Askerlik, istifa v.b. nedenlerle) işden ayrılanlar
3 -Takvim yılı içinde işe başlayanlar,
4 -Takvim yılı içinde emekliye ayrılanlar,
5 -Stajyerler,
6 - ... v J j . Takvim yılı içinde bir yıldan az çalışanlar.
B) Takvim yılı (1.1.19. .) — (31.12.19 ..) içerisinde ücretlerinde veya
maaşlarında artış olan işçiler ve memurlar;
1 -Katsayı artışları olanlar,
2 -Toplu Sözleşmeler veya intibaklar sonucu ücret ya da maaşlarında
artış olanlar,
3 -İşyeri değiştirdiğinde, önceki ücret veya maaşında artış olanlar,
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4 -Diğer nedenlerle ücret veya maaşlarında artış olanlar.
NOT: Ancak fazla vergi kesilip kesilmediği (s. 6-7)'deki hesaplama şekli ile
kontrol edilmelidir.
FAZLA K ESİLEN V ER G İ M İKTARINI G ER İ ALM AK İÇ İN SIR A SIYLA
YAPILM ASI G EREKEN İŞL EM L E R
I - İşveren kuruluşa müracaat:
Dilekçe ÖRNEK: 1

Lüzumu gereği 197. . yılı adıma tahakkuk eden bürüt gelirler toplamı
ve gelir vergisi kesintileri toplamını gösteren tasdikli üç örnek bordronun ta
rafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.
Adres:

Tarih
İmza

II- İşveren kuruluşun ÖRNEK: 1 dilekçe uyarınca vereceği üç örnek
bordro.

III- İşveren kuruluşdan alman bordro (ÖRNEK: 2) ait bulunan vergi
dairesine tasdik ettirilecektir.
IV- Fazla kesilen vergilerin geri alınması istemiyle vergi dairelerine mü
racaat edilirken;
a) Verginin yatırıldığı saymanlıkça tasdik edilmiş 3 örnek bordro
(ÖRNEK: 2)
b) İkametgâh ve nüfus cüzdanı sureti belgeleri,
c) ÖRNEK: 3'de gösterilen kısımları doldurulmuş ve birtanesine 5 TL'
lik damga pulu yapıştırılıp imzalanmış, iki örnek Y IL L IK G ELİR
VERG İSİ BEYANNAMESİ,
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YILLIK

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Tam mükellefiyet için)
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d) Aşağıda örneği gösterilen dilekçeyle birlikte Vergi Dairesine verile
cektir.

ÖRNEK: 4
.................

Vergi Dairesi Müdürlüğüne

197 . . Takvim yılında elde ettiğim gelirleri gösteren bordro, beyan
name ve gerekli belgeler 193 sayılı Gelirler Vergisi Kanununun 87/4 maddesi
gereği ilişikte sunulmuştur. Ücretlerimden fazla kesilen vergi miktarının geri
verilmesini saygılarımla arzederim.
Adres

Tarih
İmza

Ekler: 1 - iş yerince ve Vergi Dairesi saymanlığınca tasdikli
3 örnek bordro
2 —Yıllık gelir vergisi beyannamesi (2 örnek)
3 — ikametgâh belgesi
4 —Nüfus cüzdanı örneği

NOT: (ÖRNEK: 1) dilekçe 1. Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında, (ÖRNEK:
4) dilekçe ile birlikte Eklerde belirtilen belgeler, 1 Mart ile 31 Mart ta
rihleri arasında verilmelidir.
Ancak herhangi bir sebeble 1 Mart — 31 Mart tarihleri arasında veril
meyen beyanname 50 TL. usulsuzlük cezası verilerek 15 Nisan'a kadar
verilebilir. Vergi dairesine bir dilekçe yazılarak, 213 sayılı vergi usul
kanununun 376 maddesine göre cezanın ödeneceği belirtilirse 50 TL.
ceza 33 TL.' ye düşürülür.
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FAZLA KESİLEN VERGİ MİKTARININ HESAPLANMASI
Fazla kesilen vergiyi geri almak için beyanname verecek olanların, be
yannamelerini vermeden önce, fazla kesilen vergi miktarı bulunup bulunma
dığını hesaplamaları çıkarları gereğidir. Çünkü bazı durumlarda (özellikle ik
ramiye ve benzeri gibi gelirleri ayrı vergilendirenler) mükellefler borçlu çıka
bilir.
A)Takvim yılı (1.1.19... — 31.12.19...) içinde bir yıldan az çalışan iş
çi ve memurlar için:
a) Ücret-maaş, fazla mesai, yan ödeme, pirim v.b. gibi gelirler toplanır
ve bundan mükellefçe ödenen emekli aidatı veya sosyal sigorta pirimi çıkarı
larak safi gelir (matrah) bulunur.
b) Bulunan matrah için 1/1 No.lu vergi cetveline bakılır. Medeni mal
ve aile durumuna göre ortalama meblağa isabet eden vergi bilinir. Bu vergi
den çalışılan her ay için 150 TL (özel indirimin imdirimsiz vergisi) çıkartıla
rak KESİLM ESİ G ER EK Lİ vergi miktarı bulunur.
c) Kesilmesi gerekli olan vergi ile ücret veya maaşlardan sözkonusu yıl
için kesilmiş vergi kıyaslanarak fazla kesilen (geri alınacak) vergi miktarı bu
lunur.

ç

ÖRNEKLEME:
A) İşyerinde 5 ay çalışan evli 2 çocuklu bir işçinin
G E L İR İ..........................
KESİLEN S.S.K. PİRİM İ . .
KESİLEN G ELİR VERGİSİ

*
10.800 TL.
. . 750 TL.
1.975 TL.

Sözkonusu işçinin fazla kesilen vergi miktarını hesaplarsak:
a) 10.800 -750 = 10.050 safi gelir (matrah)
b) 10.050 TL. nin 1/1 numaralı vergi cetvelinde evli 2 çocuklu medeni
durumuna göre vergisi: 1.105 TL.'dir.
Bu miktardan, çalışan 5 aya isabet eden 5 X 150 = 750 TL.‘ nin özel
indirimin indirimsiz vergisi (yine 1/1 no.lu vergi cetvelinden bakılarak bulu
nur) olan 74 TL. düşülerek kesilmesi gereken vergi miktarı bulunur. 1.105 =
1.031 KESİLM ESİ gereken vergi.
c) Gelirlerden kesilen vergi ile kesilmesi gereken vergi kıyaslanır. Ara
daki fark fazla kesilen (geri alınacak) vergi miktarıdır.
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1.975 TL. Gelirlerden kesilen vergi miktarı.
- 1.031 TL. Gelirlerden kesilmesi gereken vergi miktarı.
944 TL. Fazla kesilen (geri alınacak) vergi miktarı.
B)
Takvim yılı (1.1.19... - 31.12.19...) içerisinde ücretlerinde veya
maaşlarında artış olan işçi ve memurlar için;
a) Ücret-maaş, fazla mesai, yan ödeme, pirim v.b. gibi gelirler topla
nır ve bundan ödenen emekli aidatı veya sosyal sigorta pirimi çıkartılarak •sa
fi gelir (matrah) bulunur.
b) Bulunan matrah için 1/2 No!lu vergi cetveline bakılır. Medeni hâl
ve aile durumuna göre ortalama meblağa isabet eden kesilmesi gerekli olan
vergi bulunur.
c) Kesilmesi gerekli olan vergi ile ücret veya maaşlardan sözkonusu yıl
için kesilmiş vergi kıyaslanarak fazla ödenen (geri alınacak) vergi miktarı bu
lunur.
ÖRNEKLEM E:
A işyerinde çalışan evli 2 çocuklu bir işçinin geliri ilk 7 ay için aylık
2000 TL. geri kalan 5 ay için aylık 3000 TL. olsun.
G ELİR İ
K ESİLEN S.S.K. PİRİM İ
K ESİLEN G ELİR VERG İSİ

29.000 TL.
3.480 TL.
5,018 TL.

olsun. Sözkonusu işçinin fazla kesilen vergi miktarını hesaplarsak:
a) 29.000 - 3.480 = 25.520 safi gelir (matrah)
b) 25.520 TL’.nin 1/2 numaralı vergi cetvelinde evli 2 çocuklu medeni
durumuna göre vergisi 4.705 TL.'dir.
c) Gelirlerden kesilen vergi ile kesilmesi gereken vergi kıyaslanır. Ara
daki fark fazla kesilen (geri galınacak) vergi miktarıdır.
5.018 TL Gelirlerden kesilen vergi miktarı
— 4.705 TL Gelirlerden kesilmesi gereken vergi miktarı.
313 TL. Fazla kesilen (geri alınacak) vergi miktarı.
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19... Yılı aylık kesintileri gösterir listenin kayıtlarımıza uygunluğu tastik olunur

Müdürlüğü
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MÜHÜR
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Tarih

\

;

Makbuz No:

i

Ele geçen miktar

i

Eski hizmet

Ücret veya maaşda meydana gelen
artış
Myak , Oyak vb.
gibi kesintiler

İşveren kuruluş
ça verilen SSK pi
rimi veya Em.San.
Kesintisi
İlk Giriş Keseneği j

ÖRNEK: 2

Kod TL. Mey

yatırıldığı

(+) Bu sütunlara varsa diğer ödemeler gösterilecektir.
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ÜYELERD EN FAZLA V ERG İ K ESİLEN ÖRGÜTLERİN
İZ LEY EBİLEC EĞ İ YOL
Fazla kesilen vergilerin geri alınması için, beyanname verebilecek olan
üyeler, konunun yabancısı olmaları veya formalitelerden kaçınmaları nede
niyle haklarını almakta kayıtsız kalabilirler. Bu nedenle demokratik kitle
örgütleri ve onların birimleri üyelerinin çıkarı gereği bu görevi, aşağıda be
lirtilen işlemleri yerine getirerek yürütebilirler.
a) Üç örnek bordro istemini içeren dilekçe (ÖRNEK: 1) imzalattırılıp
toplanacak. Dilekçeler (ÖRNEK: 1) takip eden yılın 1 Ocak —28 Şubat ta
rihleri arasında işveren kuruluşa verilecek.
b) İkametgah ve nüfus cüzdanı sureti belgeleri toplanacak
c) İşveren kuruluştan alman Y IL L IK G ELİR V ERG İSİ BEYANNA
MESİ (ÖRNEK: 3), 1 tanesi 5 TL.’ lik damga pullu olarak 2 adet imzalattırı
lıp toplanacak.
d) Vergi dairesine verilecek, fazla kesilen vergi miktarını geri isteme
dilekçeleri (ÖRNEK: 4) imzalattırılıp toplanacak,
e) İşveren kuruluşdan alınan 3 adet bordro (ÖRNEK: 2) verginin ya
tırıldığı saymanlığa tasdik ettirilecek.
f) Vergi dairesine verilecek dilekçe (ÖRNEK: 4) + 3 adet Bordro +
ikâmetgâh belgesi + nüfus cüzdanı örneği + 2 adet yıllık gelir vergisi beyan
namesi takip eden yılın 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında verginin yatırıl
mış olduğu vergi dairesine verilecek.
g) (f) şıkkanda yapılan işlemden sonra, vergi dairesinden alınacak ta
hakkuk fişleri ya konu ile ilgili üyelere dağıtılarak ya da örgüt daha evvel no
terden tasdikli vekaletnameleri toplayarak fazla kesilen vergiler geri alınır.
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ÖENEK:3(Arka Sayfa)'mn doldurulmuş şekli
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GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Tam mükellefiyet için)

ÖRNEK:3'ün doldurulmuş şekli

□

□

üiazısvavd

i»

Basıldığı Yer

nove matbaası
“ofset ve tipo'

meşrutiyet cad. hatay sok.13 c kızılav aııkara
tel. 179407 1HH09

