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SĐRKÜLER         Đstanbul, 18.01.2010 
Sayı: 2010/11         Ref: 4/11 
 
 
 
Konu: 
BORDRO PROGRAMLARINIZDA GEREKL Đ GÜNCELLEMELER Đ YAPMAYI 
UNUTMAYINIZ  
 
Hatırlanacağı üzere, 30.12.2009 tarih ve 2009/180 sayılı sirkülerimiz ile 273 seri no.lı GVK 
Genel Tebliği ile ilan edilen gelir vergisi tarifesini; 31.12.2009 tarih ve 2009/186 sayılı 
sirkülerimiz ile de 2010 yılında ücret gelirlerine uygulanacak damga vergisi oranı; 31.12.2009 
tarih ve 2009/184 sayılı sirkülerimiz ile de sigorta primine esas tavan ve taban ücretler 
hakkında tarafınıza bilgi vermiştik.  
 
2010 yılında geçerli olacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir:   
 

8.800 TL'ye kadar % 15 
22.000  TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası % 20 
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası % 27 
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, 
fazlası 

% 35 

 
Hatırlanacağı üzere ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi hakkında Anayasa 
Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı ile ilgili olarak; 12.01.2010 tarih ve 2010/8 sayılı 
sirkülerimiz ve 04.12.2009 tarih ve 2009/16 sayılı açıklamalı sirküler raporumuz 
yayınlanmıştır. Anayasa Mahkemesi kararı 08.01.2010 günü yayınlanmış olup yürürlük tarihi 
6 ay sonrası, yani 08.07.2010 günüdür. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli iptal kararının 
yayınlanması sonrasında Maliye Đdaresi ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi 
hakkında çalışmalarını başlatmıştır. Buna bağlı olarak önümüzdeki aylar içinde ücret 
gelirleri için ayrı bir gelir vergisi tarifesi yayı nlanacaktır. Ancak yeni tarife 
yayınlanıncaya kadar mevcut tarife yürürlüktedir.  
 
2010 yılında ücret gelirlerine uygulanacak damga vergisi oranı ise binde 6,6’dır: 
 
Ücret gelirlerine uzun süredir binde 6 olarak uygulanan damga vergisi oranındaki bu binde 
0,6’lık artışın mükellefler tarafından unutulması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ücret 
bordrosu programlarındaki damga vergisi oranının binde 6,6 olarak bir an önce 
güncellenmesi gerekmektedir.  
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Sigorta primine esas tavan ve taban ücret tutarları:  
 
 

01.01.2010 – 30.06.2010  01.07.2010 – 31.12.2010 
-----------------------------  ------------------------------ 

 
Aylık taban ücret       729,00 TL        760,50 TL  
 
Aylık tavan ücret    4.738,50 TL     4.943,40 TL  
 
 
 
Gelir vergisinden istisna olacak ücret mahiyetindeki çeşitli ödemeler ile sigorta primine tabi 
tutulmayacak ücret tutarları hakkında da yukarıda yer verilen sirkülerlerimizde bilgiler 
verilmiştir.   
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. 


