Sirküler no: 067

İstanbul, 1 Haziran 2012

Konu: 2012 yılında gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecek
kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı ile sigorta
şirketlerince sigortalılara yapılacak ödeme tutarları belirlendi.
Özet: 1 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sayılı Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 2012 yılında memur aylıklarının
hesaplanmasında kullanılacak aylık katsayıları yeniden belirlendi.
Bu katsayılar dikkate alınarak hesaplanan gelir vergisinden istisna kıdem
tazminatı tutarları;
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olarak uygulanacaktır.

1 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sayılı Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 2012 yılında memur aylıklarının
hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
Aylık katsayısı
Taban aylık katsayısı

01.01.2012-30.06.2012
0,068835
0,92105

01.07.2012-31.12.2012
0,071589
0,9579

Bu katsayılar dikkate alınarak 2012 yılında uygulanacak olan; gelir
vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve aylık çocuk yardımı tutarları
ile 7 Ekim 2001 tarihinden önce imzalanan şahıs sigorta poliçeleri
kapsamında, sigorta şirketleri tarafından sigortalılara yapılan ödemelerde
uygulanan istisna tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir.
Ernst & Young ve Kuzey
YMM A.Ş.’ye, işbu

Ø

Gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı:
01.01.2012-30.06.2012
2.917,27 TL

01.07.2012-31.12.2012
3.033,98 TL

dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir

Ø

Gelir vergisinden istisna edilecek aylık çocuk yardımı:

0-6 yaş grubu
Diğerleri

01.01.2012-30.06.2012
34,42 TL
17,21 TL

01.07.2012-31.12.2012
35,79 TL
17,90 TL

sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
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Ø

7 Ekim 2001 tarihinden önce imzalanan şahıs sigorta poliçeleri kapsamında, sigorta şirketleri
tarafından sigortalılara yapılan ödemelerde uygulanan istisna tutarı:

Aylık ödeme tutarı
Toplu ödeme tutarı

01.01.2012-30.06.2012
5.326,50 TL
87.518,10 TL

01.07.2012-31.12.2012
5.539,60 TL
91.019,40 TL

Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 55 09 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
(fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ernst & Young ve Kuzey YMM A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk
iddiasında bulunulamaz.

