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Önkoşulu

01/08/2010 tarihli 27659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6009 numaralı
kanun gereğince, gelir vergisi tarifesi 01/01/2010 tarihinden geçerli
olmak üzere değiştirilmiştir. Fazla kesilen gelir vergisinin mahsup
uygulamasını içeren 274 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ise,
04/08/2010 tarihli 27662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Netsis İnsan Kaynakları Bordro programında tebliğde belirtilen içeriğe
uygun olarak yapılması gerekenler detaylı olarak aşağıda açıklanmaktadır.
Gelir Vergisi Tablosu
01/08/2010 tarihli 27659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6009 numaralı
kanunun 3. Maddesinin detayı aşağıda yer almaktadır.

MADDE 3- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler;
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
(ücret gelirlerinde 76.200TL'nin 22.000 TL’si için 3.960 TL),fazlası % 27
50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL
(ücret gelirlerinde 76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594
TL), fazlası % 35
oranında vergilendirilir.”

Bu doğrultuda Netsis İnsan Kaynakları programında Bordro modülünde kayıt,
parametreler seçeneği altında gelen Gelir Vergisi Tablosu aşağıdaki gibi
düzenlenmelidir. Gelir vergisi tablosunun yeni vergi tarifesine göre
düzenlenmesi, Temmuz/2010 yada Ağustos/2010 ayına ait bordrolarda
yapılabilir.

Personel Puantaj Bilgileri
Personel Puantaj Bilgileri, Bilgi-3 ekranına, Olmalı Küm.GV. Tut ve Fark
GV.Tut sahaları eklendi. Gelir Vergisi tablosunun yeni oranlara göre
düzenlendiği ayda, Olmalı Kümülatif GV. Tutarı alanında yeni oranlara
göre hesaplanan kümülatif gelir vergisi tutarı izlenebilir.
Fark GV. Tutarı alanı ise Kümülatif G.V. Tutarı ile Olmalı Küm. GV. Tut.
arasındaki farkı verecektir. Kısacası, Fark GV. Tutarı sahasında, ilgili
personel için fazla hesaplanmış olan gelir vergisi tutarı izlenebilir.

Gelir Vergisi Fark Raporu
Bordro modülünde, raporlar menüsü altına Gelir Vergisi Fark Raporu
eklendi.

İşten ayrılmış olan personeller için gelir vergisi farkının hesaplanması
ve raporlanması isteniyor ise, İşten Çıkanlar İçin Gelir Vergisi Farkı
Hesaplansın parametresi işaretlenmelidir.

Gelir Vergisi Fark Raporunda 1. sayfada personel bazında,
vergisi fark tutarları yer almaktadır.

aylık gelir

Kesilen GV sütununda eski oranlara göre ilgili ayda hesaplanmış olan
gelir vergisi tutarı; Yeni GV sütununda, yeni gelir vergisi oranlarına
göre ilgili ayda hesaplanması gereken gelir vergisi tutarı; Fark
sütununda ise ilgili ay için fazladan ödenmiş olan gelir vergisi tutarı
raporlanacaktır.
Gelir Vergisi Fark Raporunda 2. sayfada ise aylık kümülatif tutarlar yer
almaktadır.

Raporda 2. sayfada, Yapılan Tevkifat sütununda, eski oranlara göre ilgili
ayda hesaplanmış olan toplam gelir vergisi tutarı; Yapılması Gereken
Tevkifat sütununda, yeni oranlara göre ilgili ayda hesaplanması gereken
toplam gelir vergisi tutarı; Fark sütununda ise ilgili ay için fazladan
ödenmiş olan toplam gelir vergisi tutarı raporlanacaktır.
Not: Yukarıda ekran görüntüsü yer alan örneğimizde, gelir vergisi tablosu
yeni oranlara göre Ağustos/2010 ayında düzenlenmiştir. Bu nedenle
Ağustos/2010 ayında alınan Gelir Vergisi Fark Raporunda, en son
Temmuz/2010 için fark hesaplamıştır.
Banka Dosyası Oluşturma
Gelir Vergisi Kesintisi fazla yapılmış olan personellere, fazladan
kesilmiş olan gelir vergisi tutarının ödemesinin yapılabilmesi için Banka
Dosyası Oluşturma menüsünde, Bankaya Yatırılacak Olan alanına Gelir
Vergisi Farkı seçeneği eklendi.

Banka Dosyası Oluşturma, Gelir Vergisi Farkı seçilerek çalıştırıldığında,
personel puantaj bilgileri, bilgi-3 ekranında yer alan Fark GV. Tut.
sahasındaki tutar için banka dosyası oluşacaktır. Oluşan tutarlar, banka
için liste alınarak kontrol edilebilir.

Kümüle Gelir Vergisi Tutarının Düzeltilmesi
Kümüle gelir vergisi, gelir vergisi tablosunda değişikliğin yapıldığı
aydan sonraki aya, yeni aya/yıla devir seçeneği ile devir yapıldığında,
program tarafından otomatik olarak düzeltilecektir.
Bu işlem sonucunda, personel puantaj bilgileri, bilgi-3 ekranında Kümüle
Gelir Vergisi Tutarı, bir önceki aydaki Fark GV. Tutarı düşülerek
getirilir.

Notlar :
1- Personelin kümülatif gelir vergisi matrah ve tutarları, Bordro
modülünde, kayıt, Personel Bilgileri seçeneği altında yer alan
Personel Devir Bilgilerinde Devir Bilgileri-2 ekranından
izlenebilir ve gerekli durumlarda düzeltilebilir.

2- Programda her yıl için tek gelir vergisi tablosu geçerlidir. Tablo
değiştirildikten sonra geçmiş aya dönüş yapılırsa değerler eski
haline dönmeyecek ve hesaplamalar düzgün izlenemeyecektir. Bu
nedenle geçmiş aya dönüş yapılırsa gelir vergisi tablosunun manuel
olarak eski haline getirilmesi ve tekrar geçmiş/ileri aya dönüş ile
değişiklik yapılan aya geçildiğinde ise yeni haline getirilmesi
gerekir.

