
Geliri Olmayan



Kayıt 

Tarihi

1- Bu bildirim, işverenlerce yukarıdaki  muhteviyatına uygun olarak çoğaltılıp kullanılabilecektir. 

2- Bildirim, ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.

3- Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir. 

4- Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir.

5- İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle  

    birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

6- Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 
   kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

                   Alt satır ve arka sayfadaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim asgari geçim indirimine ait bildirimdir.

                                                                                                                                                   

Öz, Üvey, Evlat Edinilmiş, Nafakası 

Sağlanılan Çocuk, Ana Babasını 

Kaybetmiş Torun 

Öğretime Devam Ediyorsa Açıklama

Okul Adı Sınıfı

Adı Soyadı T.C. Kimlik No

Doğum 

Tarihi (Varsa ay 

ve günü de 

yazılacaktır)

Cinsiyet Baba Adı

  

MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU

Medeni Hali                                             Bekar           

Çalışıyor Çalışmıyor Geliri Olan

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AİLE DURUMU BİLDİRİMİ FORMU

Ana Adı

Adı Soyadı                        Görevi       

Evli           Diğer           

EŞİN

Adı Soyadı İş Durumu  Gelirine / Gelirlerine İlişkin Açıklama

Bildirimi 

Verenin

T.C. / Vergi Kimlik No   Sosyal Güvenlik No/Sicil No/Kurum Sicil No

Düzenleyenin 

Adı Soyadı

İmzası - Tarih       …/…/…...  



AİLE DURUMU BİLDİRİMİ  (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN)        (Arka Sayfa)                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aile Durumu Bildirimi doldururken bildirimin altındaki 6 maddelik açıklamayı dikkatlice okuyunuz.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Asgari geçim indiriminden yararlanabilmek için personelin Aile Durumu Bildirimini kadrosunun olduğu birime dilekçe ekinde vermesi gerekir. Bildirimleri 

zamanında vermemenin veya yanlış bildirimde bulunmanın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmaktadır.  İndirimi hak etmede bildirimin kuruma tam ve eksiksiz 

verildiği tarih esas alınır ve geçmişe dönük ödeme yapılmaz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Asgarî geçim indirimi; ücretleri gerçek usûlde vergilendirilenlerin gelirinden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi ve 256 Seri Numaralı Gelir 

Vergisi Genel Tebliği uyarınca kendisi, eşi ve çocuğu için belirlenen oranlarda hesaplanan tutarın, gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle uygulanan bir 

vergi indirimidir. Vergi indirimi şeklindeki bu ödemeden, çalışan karı ve kocanın her ikisi de yararlanır, ancak çocuklar için hesaplanan indirimden yalnızca 

çocukların sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları ebeveyn yararlanır. İndirimden kimin yararlandığının tespit edilememesi halinde; eşin çalıştığı işyerinden, 

çocuklar için asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanmadığını gösterir maaş bordrosu veya benzeri kanıtlayıcı belgeler istenebilmektedir.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bildirimin “Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama” bölümüne; eşi çalışıyor ise çalıştığı kurumun adı, eşi emekli ise emekli, eşi emekli olup da gelir getiren her 

hangi bir işte çalışıyor ise; emekli-gelir getiren bir işte çalışıyor gibi ifadeler yazılacaktır. Emekli maaşı alan eş de çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 

olarak kabul edilecektir. Personel, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bilgilerini Aile Durum Bildiriminin ilgili satırına yazmalıdır. ["çocuk" tabiri, 

mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte 

oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HESAPLAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50’si

• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i,, üçüncü çocuk için %10'u,

• Diğer çocuklar için % 5’i olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak 

tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak 

indirim tutarının 1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunur.


