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MAL YE BAKANLI I
Gelirler Genel Müdürlü ü
Gelir Vergisi Sirküleri/9
Konusu : Maktu Had ve Tutarlar
Tarihi : 07 /01/2004
Say.s. : GVK-9 /2004-1 / Maktu Had ve Tutarlar
lgili oldu u maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 19, 21, 23/8, Mük. 80, 82 86/1-d ve 103
lgili oldu u kazanç türleri : Ticari Kazanç, Ücretler, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye rad+ ile Di er
Kazanç ve ratlar
1 - Giri0
Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve
Bakanlar Kurulu’nca artt+r+lan maktu had ve tutarlar bu sirkülerin konusunu olu1turmaktad+r.
2. Bakanlar Kurulu Karar. ile Art.r.lan Had ve Tutarlar :
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesindeki yetkiye istinaden, ayn+ Kanunun 19, 21,
23/8, mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü maddelerinde yaz+l+ maktu had ve tutarlar 10/12/2003 tarih
ve 2003/6578 say+l+ Bakanlar Kurulu Karar+(1) ile 1.1.2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
yeniden tespit edilmi1tir.
2.1. Yat.r.m ndirimi Uygulamas.nda Esas Al.nacak Asgari Yat.r.m Tutarlar. :
Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan en az yat+r+m tutar+ 1.1.2004 tarihinden itibaren
yap+lacak ticari ve zirai yat+r+mlara uygulanmak üzere 6.000.000.000 lira olarak tespit edilmi1tir.
2.2. Gayrimenkul Sermaye rad. stisnas.na li0kin Tutar :
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve 2003 y+l+nda elde edilen mesken kira gelirleri
için 1.500.000.000 lira olarak uygulanan istisna tutar+, 2004 y+l+nda elde edilen kira gelirleri için
1.800.000.000 lira olarak tespit edilmi1tir.
2.3. Hizmet Erbab.na 0yeri veya 0yerinin Mü0temilat. D.0.nda Kalan Yerlerde Yemek Verilmek
Suretiyle Sa lanan Menfaatlere li0kin stisna Tutar. :
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaral+ bendinde yer alan i1verenlerce i1yeri veya
i1yerinin mü1temilat+ d+1+nda kalan yerlerde hizmet erbab+na yemek verilmek suretiyle sa lanan
menfaatlere ili1kin istisna tutar+, 1.1.2004 tarihinden itibaren günlük 7.000.000 lira olarak tespit
edilmi1tir.
2.4. De er Art.0 Kazançlar.na li0kin stisna Tutar. :
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan de er art+1 kazançlar+na ili1kin
10.000.000.000 lira olan istisna tutar+, 2004 takvim y+l+nda elde edilen de er art+1 kazançlar+na
uygulanmak üzere 12.000.000.000 lira olarak tespit edilmi1tir.
2.5. Ar.zi Kazançlara li0kin stisna Tutar. :
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan ar+zi kazançlara ili1kin 10.000.000.000 lira olan
istisna tutar+, 2004 takvim y+l+nda elde edilen ar+zi kazançlara uygulanmak üzere 12.000.000.000 lira
olarak tespit edilmi1tir.
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2.6. Tevkifat ve stisna Uygulamas.na Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye ratlar.na
li0kin Beyanname Verme S.n.r. :
Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde yer alan tevkifata ve istisna uygulamas+na konu olmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar+na ili1kin beyanname verme s+n+r+, 2004 takvim y+l+nda elde
edilen iratlara uygulanmak üzere 750.000.000 lira olarak tespit edilmi1tir.
2.7. Gelir Vergisi Tarifesi :
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi, 2004 takvim y+l+ gelirlerine
uygulanmak üzere, gelir dilimleri tutarlar+ art+r+lmak suretiyle yeniden düzenlenmi1tir.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesine göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde
an+lan maddede yer alan tarifenin Bakanlar Kurulu Karar+ ile belirlenen gelir dilimlerine kar1+l+k gelen
oranlar+n+n be1 puan indirilmek suretiyle uygulanmas+ gerekmektedir.
Buna göre, 2004 takvim y+l+na ili1kin gelir vergisine tabi ücretler,
6.000.000.000 liraya kadar

%15

14.000.000.000 liran+n 6.000.000.000 liras+ için 900.000.000 lira, fazlas+

%20

28.000.000.000 liran+n 14.000.000.000 liras+ için 2.500.000.000 lira, fazlas+

%25

70.000.000.000 liran+n 28.000.000.000 liras+ için 6.000.000.000 lira, fazlas+

%30

140.000.000.000 liran+n 70.000.000.000 liras+ için 18.600.000.000 lira, fazlas+

%35

140.000.000.000 liradan fazlas+n+n 140.000.000.000 liras+ için 43.100.000.000 lira, fazlas+

%40

Oran+nda;
2004 takvim y+l+na ili1kin ücret d+1+ndaki gelir vergisine tabi gelirler ise,
6.000.000.000 liraya kadar

%20

14.000.000.000 6.000.000.000 liras+ için 1.200.000.000 lira, fazlas+

%25

28.000.000.000 14.000.000.000 liras+ için 3.200.000.000 lira, fazlas+

%30

70.000.000.000 28.000.000.000 liras+ için 7.400.000.000 lira, fazlas+

%35

140.000.000.000 70.000.000.000 liras+ için 22.100.000.000 lira, fazlas+

%40

140.000.000.000 liradan fazlas+n+n 140.000.000.000 liras+ için 50.100.000.000 lira, fazlas+

%45

Oran+nda vergilendirilecektir.
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