
 

2021 GELİR VERGİSİ İSTİSNA TUTARLAR 

 

Gelir Vergisi 
Kanununda 
İlgili Olduğu 

 Madde Numarası 

Konu 2021 Yılında 
Uygulanacak 

Tutar (TL) 

  Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı            1.500,00 

  Amortisman Sınırı            1.500,00 

GVK Md. 21 Binaların, gerçek kişiler tarafından konut olarak kiraya 
verilmesinden bir takvim yılında elde edilen kira gelirlerinin 

beyanında uygulanacak istisna tutarı (gelirin beyan edilmemesi 
veya eksik beyan edilmesi ya da kişinin ticari, zirai veya mesleki 
kazancını yıllık beyanname ile beyan etmesinin zorunlu olduğu 
durumlarda, istisnadan yararlanılamaz.)  

                          
7.000,00    

GVK Md. 23/8 Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmesi şeklinde sağlanan 

menfaatlerde gelir vergisinden istisna edilen tutar>kdv hariç 
(işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi halinde herhangi 
bir sınırlama söz konusu değildir) 

                              
25,00    

GVK Md 25/4 Çoçuk yardımı (0-6 yaş için82,89 TL uygulanır) aylık tutarı.SGK 
Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 71,55 (1 Çocuk İçin) 
(SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır) 
SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 357,75 

                              
41,45    

GVK Md. 31 Ücretlerinin vergilendirilmesinde sakatlık indiriminden yararlanan 
ücretlilere uygulanacak indirim tutarları ( belirtilen tutarlar, 
sırasıyla, I. ,II. ve III. derece sakatlıklar için uygulanacak tutarlardır) 

 1500-860-380  

GVK Md. 47/2 Basit usule tabi olmanın genel şartları arasında sayılan ve işyerinin 
kiralanmış olması halinde yıllık kira tutarı bakımından aşılmaması 
gereken tutar ( belirtilen tutarlar, sırasıyla, büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde ve diğer yerlerde geçerli olacak tutarlardır) 

 12000-7600  

GVK Md. 48/1,2,3 Basit usule tabi olmanın özel şartları arasında sayılan, yıllık alım 
tutarı, yıllık satış tutarı, gayrisafi iş hasılatı, yıllık satış tutarı ve iş 
hasılatı toplamı 

 150.000 TL ve 
240.000 TL 
,76.000 TL, 
150.000 TL,    

GVK Md. Mükerrer 
80 

Gerçek kişilerce bir takvim yılı içinde menkul kıymetlerin elden 
çıkarılmasından sağlanan değer artış kazançları toplamının gelir 
vergisinden istisna edilecek kısmı 

                        
19.000,00    

GVK Md. 82 Gerçek kişilerce bir takvim yılı içinde elde edilen arızi kazançları 

toplamının gelir vergisinden istisna edilecek kısmı (henüz 
başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç 
girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi 
karşılığında elde edilen kazançlar hariç) 

                        
43.000,00    

GVK Md. 86 Tam mükellef gerçek kişilerce bir takvim yılında elde edilen ve 
tevkifat ve istisna uygulamalarına konu edilmemiş menkul ve 
gayrimenkul sermaye iratlarının beyanı konusunda uygulanan üst 
sınır 

                          
2.800,00    

GVK Md. 86 Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için 
bu sınır 2021 yılı için  

                        
53.000,00    

GVK Md.23/10 İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan 
menfaatlere ilişkin istisna tutarı 

                              
13,00    


