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:
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Bilanço

2020 yılında Ticari ve Mesleki Kazanç Dışında Elde Edilenler Gelirler
TUTAR
• Tek işverenden / Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Geliri ……..………….
 Tek işverenden elde edilen ve toplamı 600.000 TL’yi aşan,
 Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerde;
- Birden sonraki işverenden elde edilen ve toplamı 49.000 TL’yi aşan,
-Birinci işverenden elde edilen ücret geliri dahil olmak üzere alınan ücretlerin toplamı 600.000
TL’yi aşan,
tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler beyannameye dahil edilir.

• Gayrimenkul Sermaye İradı (Gayrisafi);

-Mesken kira geliri……………………………………………………………………
-İşyeri kira geliri…………………………………………………………………………
-Özel araç kira geliri……………………………………………………………………
 Ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar
mesken kira geliri istisnasından faydalanamazlar. (G.V.K. Madde: 21)

• Ortak Olunan Anonim / Limited Şirketlerden Elde Edilen Kar Payı Tutarları ………
 Elde edilen kâr payının yarısı gelir vergisinden istisnadır. (GVK Md.22) Kâr payının yarısı
beyan sınırı olan 49.000.- TL'yi aştığı takdirde beyannameye dahil edilir. Kurum bünyesinde yapılmış
olan vergi kesintisinin tamamı hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir.

• Döviz Cinsinden Elde Edilen Off-Shore Faiz Geliri ve Alacak Faizi………………
 (2020 takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2.600.- TL’den fazla olan)

• Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış Kazancı………...
 Gerçek kişilerce bir bedel karşılığı edinilen gayrimenkullerin, iktisap tarihinden başlayarak beş
yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazancı olarak Gelir Vergisine tabidir.
 2020 takvim yılı içinde elde edilen değer artışı kazancının 18.000.- TL. Gelir Vergisinden
istisnadır. (G.V.K. Mük. Madde: 80) .
 (Değer artışı kazancı hesaplanırken iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç, Yİ-ÜFE artış
oranında artırılarak tespit edilir. (G.V.K. Mük. Madde: 81)
Not: 2020 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmuş mevduat faizleri, finans kurumlarınca kar ve
zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları ve repo kazançları tutarı ne olursa olsun beyana tabi
değildir. (G.V.K. Geçici Madde: 67/19)
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