PRATİK BİLGİLER
YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRLERİN TOPLANMASI
2021 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANLARI İÇİN
Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.
TAM MÜKELLEFİYET'DE;
BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER (GVK Md.85 )
Aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname verilecektir.
1)- Ticari kazançlar
2)- Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar
3)- Serbest meslek kazançları
Telif Kazançları için; Gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (650.000.-TL 2022 için 880.000 .-TL) üzerinde telif kazancı elde edenlerin,
Gelir Vergisi Kanununun 18 nci maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanamayacak ve kazançlarının tamamın için beyanname vermeleri gerekecektir.
%17 oranında tevkif suretiyle ödenen vergiler beyannamede mahsup edilecektir.

4)-Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş Ücretler
Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı
( 650.000.-TL,2022 için 880.000 .-TL) aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir.
Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, 103 üncü maddede
yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 53.000 TL,2022 için 70.000.-TL) aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan edilecektir.
Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamının, 103 üncü
maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 53.000 TL,2022 için 70.000.-TL) aşmaması; ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret
geliri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı( 650.000.-TL,2022 için 880.000 .-TL ) aşması halinde de bu gelirler beyan
edilecektir.
Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde ( 650.000.-TL, 2022 için 880.000 .-TL) yer alan
tutarı aşması halinde, sporcu ücretleri de Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir.
5)- Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı ( 2021 yılı için 53.000 TL,2022 için 70.000.-TL)aşan Gayrimenkul ve Menkul sermaye iratları,
6 )- 43.000 TL (2022 için 58.000.-TL) ’yi aşan Arizi kazançlar (Diğer kazanç ve iratlar)
7)- Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2021 yılı için 2.800 .- 2022 için 3.800.-)TL’yi aşan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları,
Gelir Vergisi mükellefi, ticari ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar ile serbest meslek kazançları ile ilgili olarak bu faaliyetlerden zarar edilmiş olsa dahi
yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

