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Müdürlüğünüzde şef olarak görev yapmakta olan ……………….'nın 1995 yılında
özürlüler için yapılan memuriyet sınavım kazanarak 05/09/1995 tarihinde görevine başladığı ve işe
giriş tarihinde idareye vermiş olduğu sağlık kurulu raporu gereği, geçmişe yönelik sakatlık indirimi
tutarlarının kendisine ödenmesine ilişkin görüş talebiniz incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde; Çalışma gücünün asgarî %
80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet
erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece
engelli sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının
ücretinden indirilir. Engel 1 ilik indirimi;
Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira, (285 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
ile 2014 yılı için 800 TL.)
İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira, (285 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
ile 2014 yılı için 400 TL.)
Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 liradır.(285 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği ile 2014 yılı için 190 TL.) olarak tespit edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimine yönelik hükümlerine ilişkin olarak
açıklamaların yapılmasına yönelik olarak 24/02/1999 tarihli ve 23621 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 222 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Sakatlık indiriminden yararlanacakların
yapacakları işlemler" başlıklı 4 üncü maddesinde;
"Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle
birlikte; illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi
Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Sakatlık
indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır: Özürlü
hizmet erbabı için; Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, Nüfus
cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf' denilmektedir.
Maliye Bakanlığınca yapılacak işlemler de tebliğin 5 inci maddesinde "Maliye Bakanlığı
Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru
sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri
belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili
Defterdarlığa gönderilecektir." denilmek suretiyle açıklanmış olup; Müdürlüğünüz Personeli
……………..'nın sağlık kurulu raporunu işe giriş sırasında vermiş olması sakatlık indiriminden
yararlanması için yeterli olmayıp, konuya ilişkin Maliye Bakanlığının ilgili birimlerine de müracaat
etmesi ve çalışma gücünün ne kadarını kaybettiği ile yararlanacağı sakatlık indirim oranına ilişkin
karar verilmesi ve karar geçerlilik tarihinden itibaren indirim uygulanması gerektiği
düşünülmektedir.

