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Konusu : Kamu görevlileri sendikalar na üye olup Devlet taraf ndan ek ödeme yap lan çal ,anlar n
sendika aidat ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu kar, s ndaki durumu ile karma poliçeler nedeniyle
yap lacak ödemelerin vergilendirilmesi hakk nda
Tarihi: 31/08/2007
Say s : GVK-64/2007-8/ Ücretler, Menkul Sermaye rad
lgili oldu'u maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 63, 75, 103, Veraset ve ntikal Vergisi
Kanunu Madde 1, 2
lgili oldu'u kazanç türleri: Ücretler, Menkul Sermaye rad
1. Giri%
4688 say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu hükümleri uyar nca kamu görevlileri sendikalar na
üye olan ve kendilerine 375 say l Kanun hükmünde kararnamenin Ek 4 üncü maddesine istinaden
sendika ödene0i verilen kamu görevlilerinin, sendikalara ödedikleri aidat tutar n n gelir vergisi
matrah ndan indirimine ili,kin aç klamalar ile ölüm, maluliyet ve benzeri risklere kar, yap lan riziko
teminatlar ve birikimli teminatlara ili,kin karma poliçeler nedeniyle yap lacak ödemelerin
vergilendirilmesine ili,kin aç klamalar bu sirkülerin konusunu olu,turmaktad r.
2. Çal %anlar n Sendikalara Ödedi'i Aidat n Vergi Matrah ndan ndirimi
375 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 31.03.2006 tarihli ve 26125 say l Resmi Gazetede
yay mlanan 5473 say l De0i,ik Adlar Alt nda lave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözle,meli
Personele Ek Ödeme Yap lmas le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De0i,iklik
Yap lmas Hakk nda Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen Ek 4 üncü maddesinde;
"25.06.2001 tarihli ve 4688 say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu hükümleri uyar nca kamu
görevlileri sendikas na üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine an lan
kesintinin yap ld 0 her ay 5 YTL tutar nda sendika ödene0i verilir.
Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuat
uyar nca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye pay , ikramiye, ücret ve her ne ad
alt nda olursa olsun benzeri ödemelerin hesab nda dikkate al nmaz."
hükümlerine yer verilmi,tir.
193 say l Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, i,verene tabi ve belirli bir i,yerine ba0l
olarak çal ,anlara hizmet kar, l 0 verilen para ve ay nlar ile sa0lanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat (Mali sorumluluk tazminat ), tahsisat, zam, avans, aidat,
huzur hakk , prim, ikramiye, gider kar, l 0 veya ba,ka adlar alt nda ödenmi, olmas veya bir ortakl k
münasebeti niteli0inde olmamak ,art ile kazanc n belli bir yüzdesi ,eklinde tayin edilmi, bulunmas
onun mahiyetini de0i,tirmez."
hükmüne yer verilmi,tir.
Buna göre, kendisinden sendika üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, kesintinin yap ld 0 her ay
için ödenen 5 YTL tutar nda sendika ödene0inin, 5473 say l Kanun uyar nca damga vergisi hariç
hiçbir vergiye tabi tutulmamas nedeniyle ücret matrah na da dahil edilmemesi gerekmektedir.

Di0er taraftan Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci f kras n n (4) numaral bendine
istinaden, çal ,anlar taraf ndan ilgili kanunlar na göre, sendikalara ödenen aidatlar (aidat n ödendi0inin
tevsiki ,art yla), ücretin safi de0erinin tespitinde indirim konusu yap lmaktad r.
Bu aç klamalar çerçevesinde, 4688 say l Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu hükümleri uyar nca
kamu görevlileri sendikas na üye olup, kendisinden sendika taraf ndan belirlenen tutar kadar kesilen
sendika aidat n n (Devlet taraf ndan ödenen 5 YTL dahil), ücretin safi tutar n n tespitinde matrahtan
indirim konusu yap lmas gerekir.
Örnek: 1.000 YTL brüt ücret alan kamu görevlisine 5 YTL de Devlet taraf ndan sendika ödene0i
verilmektedir. Çal ,an n üyesi oldu0u sendikaya 12 YTL aidat ödemesi halinde elde etti0i ücretin safi
tutar a,a0 daki ,ekilde hesaplanacakt r.
Brüt Ücret..........................................: 1.000 YTL
Sendika Üyelik Ödentisi .........................:

12 YTL

Ücretin Safi Tutar (1000-12=).................:

988 YTL*

(*) Di0er kesintiler dikkate al nmam ,t r.
Buna göre, devlet taraf ndan kar, lanan 5 YTL, ücret matrah na dahil edilmeyecek, indirim konusu
yap lacak sendika aidat tutar ise ücretlinin kendisi taraf ndan ödenen 7 YTL ile devlet taraf ndan
kar, lanan 5 YTL'nin toplam olan 12 YTL olacakt r.
3. Birikimsiz Sigorta Poliçeleri / Karma Poliçeler Dolay s yla Elde Edilen Gelirler
23/02/2007 tarih ve 59 numaral Gelir Vergisi Sirkülerinin (4) numaral bölümünün üçüncü paragraf
a,a0 daki ,ekilde de0i,tirilmi,tir.
"Buna göre, ölüm, maluliyet ve benzeri risklere kar, yap lan riziko teminatlar ile birikimli teminatlar n
ayn poliçede (karma poliçe) gösterilmesi durumunda, söz konusu poliçenin birikimli teminata isabet
eden k sm ile ilgili olarak yap lacak ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu uygulamas nda menkul sermaye
irad addolunmakta olup, bu k sm n Veraset ve ntikal Vergisi Kanunu kar, s ndaki durumu hakk nda
31/08/2007 tarih ve 3 numaral Veraset ve ntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde yap lan aç klamalar
esas al nacakt r."
Duyurulur.
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