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Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve di er #ah&s sigortalar&na ödenen katk& pay& ve primlerin matrah&n
tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi
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Say&s& : GVK-3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1
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Geçici Madde 1 lgili oldu u kazanç türleri : Ticari Kazanç, Ücret, Menkul Sermaye rad& ve Y&ll&k
Beyanname Verilmesini Gerektiren Gelirler
1- Giri
Ülkemizde bireysel emeklilik sisteminin olu#turulmas&na yönelik yasal düzenlemeden sonra, bireylerin
sisteme kat&lmalar& dolay&s&yla ödeyecekleri katk& paylar&n&n vergi matrahlar&n&n tespitinde indirim
konusu yap&lmas&, katk& paylar&n&n de erlendirilece i emeklilik fonlar&n&n kazançlar&n&n vergilenmesi ve
nihayet bireylerin sistemden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak, 28/06/2001 tarih
ve 4697 say&l& Kanunla, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar&nda de i#iklikler yap&lm&#t&r. Bu
de i#iklikler bireysel emeklilik sisteminin yan& s&ra #ah&s sigortalar&n& da kapsamaktad&r.
Bireysel emeklilik sistemi ve #ah&s sigortalar&na ili#kin katk& pay& ve primlerin vergi matrah&n&n
tespitinde indirim konusu yap&lmas& ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak
Bakanl& &m&za iletilmi# sorulara ili#kin aç&klamalar bu sirkülerin konusunu olu#turmaktad&r.
2- Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
2.1- Gelirin Niteli#i
Kat&l&mc&lardan toplanan katk& pay& veya primlerin nemaland&r&larak hak sahibine geri ödenmesi
esas&na dayal& bireysel emeklilik sistemi ve benzeri nitelikteki birikimli #ah&s sigortalar& kapsam&nda
elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde menkul sermaye irad& olarak
tan&mlanm&#t&r.
Kat&l&mc&lar&n sistemde
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2.2- Birikimsiz Sigorta Poliçeleri Dolay s yla Elde Edilen Gelirler
Belirli risklere kar#& yap&lan ve riskin gerçekle#mesi halinde hak sahibine belirli bir ödeme yap&lmas&n&
öngören birikimsiz sigorta poliçeleri kapsam&nda yap&lan ödemeler gelir vergisinin konusuna
girmemektedir. Dolay&s&yla, bu nitelikteki gelirlerin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi
kapsam&nda menkul sermaye irad& olarak de erlendirilmesi mümkün de ildir.
2.3- Karma Poliçeler Dolay s yla Elde Edilen Gelirler
Ölüm, maluliyet ve benzer risklere kar#& yap&lan riziko teminatlar& ile birikimli teminatlar&n ayn& poliçede
gösterilmesi durumunda, söz konusu poliçenin birikimli teminata isabet eden k&sm& ile ilgili olarak
yap&lacak ödemeler menkul sermaye irad& olarak de erlendirilecektir. Birikimler d&#&nda, sadece riskin
gerçekle#mesi halinde yap&lan ödemeler ise gelir vergisinin konusuna girmemektedir.
Ölüm, maluliyet ve benzer risklerin gerçekle#mesi halinde risk teminat&na ilaveten sigortal&ya risk
an&ndaki birikimlerinin de erinin ödenmesi veya birikim veya risk teminat&ndan yüksek olan&n
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ödenmesi esas&na dayal& poliçelerde ödeme riskin gerçekle#mesine ba l& olarak yap&lsa dahi, birikimli
teminata isabet eden tutar menkul sermaye irad& olarak de erlendirilecektir.
Örne in; birikim veya risk teminat&ndan yüksek olan&n ödenmesi esas&na dayal& bir poliçe kapsam&nda,
riskin gerçekle#ti i anda risk teminat&n&n birikimden daha yüksek olmas& halinde, ödenecek tutar&n
birikime isabet eden k&sm& menkul sermaye irad& olarak gelir vergisine tabi olacakt&r. Risk teminat& ile
birikim aras&ndaki tutar ise gelir vergisine tabi olmayacakt&r. Ancak riskin gerçekle#ti i anda birikim
tutar&n&n daha yüksek olmas& halinde ödenecek tutar&n tamam& menkul sermaye irad& olarak
de erlendirilecektir.
2.4- Elde Edilen Gelirlerde *stisna Uygulamas
Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde yap&lan düzenleme ile elde edilen gelirlerin bir k&sm& gelir
vergisinden istisna edilmi#tir.
Bu düzenlemeyle;
-Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk& kazananlara yap&lan ödemelerin % 25’i ,
-Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan di er sigorta #irketlerinden on y&l süreyle prim
ödeyenlere yap&lan ödemelerin % 10’u,
gelir vergisinden istisna edilmi#tir.
Bireysel emeklilik sistemi ile di er #ah&s sigortalar&ndan vefat, maluliyet ve tasfiye gibi zorunlu
nedenlerle ayr&lanlara yap&lan ödemelere de yukar&da belirtilen istisna uygulanacakt&r.
Ayr&ca tek primli y&ll&k gelir sigortalar&na ili#kin ödemelerin tamam& gelir vergisinden istisna edilmi#tir.
2.5- Gelir Vergisi Tevkifat Uygulamas
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci f&kras&n&n 15 numaral& bent hükmü uyar&nca,
emeklilik ve sigorta #irketleri; bireysel emeklilik sözle#meleri ve birikimli #ah&s sigortalar& dolay&s&yla
yapt&klar& ödemelerden, istisna edilen tutarlar hariç, gelir vergisi tevkifat& yapmak durumundad&r.
Bakanlar Kurulu 24/12/2002 tarih ve 2002/5000 say&l& Karar&(*) ile uygulanacak tevkifat oranlar&n&
a#a &daki #ekilde belirlemi#tir.
Bireysel emeklilik ile di er sigorta #irketlerince;
- On y&l süreyle prim, aidat veya katk& pay& ödemeden ayr&lanlara yap&lan ödemelerden % 15,
- On y&l süreyle katk& pay& ödemi# olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk&
kazanmadan ayr&lanlar ile di er #ah&s sigortalar&ndan on y&l süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve
vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr&lanlara yap&lan ödemelerden % 10,
- Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk& kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr&lanlara yap&lan ödemelerden %5,
oran&nda gelir vergisi tevkifat& yap&lacakt&r.
Daha öncede belirtildi i üzere, Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin 1 numaral& f&kras& uyar&nca
gelir vergisinden istisna edilen tutarlar üzerinden tevkifat yap&lmayacakt&r.
Birikimli #ah&s sigortalar& kapsam&nda yap&lacak tevkifat 07/10/2001 tarihinden itibaren düzenlenen
poliçelere ili#kin olarak yap&lacak ödemeler aç&s&ndan geçerlidir.
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2.6- Elde Edilen Gelirin Y ll k Beyanname ile Beyan
Gelir Vergisi Kanununun 86 nc& maddesinin birinci f&kras&n&n 1 numaral& bendinin (a) alt bendinde yer
alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve #ah&s sigortalar&ndan elde edilen ve menkul sermaye
irad& olarak tan&mlanm&# gelirler tutar& ne olursa olsun y&ll&k beyanname ile beyan edilmeyecektir.
Dolay&s&yla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsam&nda yap&lan tevkifat nihai vergileme
olmaktad&r.
2.7- 07/10/2001 Tarihinden Önce Akdedilen Poliçeler ile *lgili Ödemeler
Birikimli #ah&s sigortalar& aç&s&ndan önceki bölümlerde yap&lan aç&klamalar 07/10/2001 tarihinden önce
akdedilmi# #ah&s sigorta poliçeleri dolay&s&yla yap&lan ödemeler bak&m&ndan geçerli de ildir.
Kazan&lm&# haklarda herhangi bir kayba neden olmamak bak&m&ndan, 4697 say&l& Kanunun Geçici 1
inci maddesinde, bu poliçeler kapsam&nda yap&lan ödemelerle ilgili olarak, Gelir Vergisi Kanununun
4697 say&l& Kanunla de i#meden önceki 23, 25, 75 ve 94 üncü madde hükümleri uygulanacakt&r.
3- Ödenen Katk Pay ve Primlerin Vergi Matrah n n Tespitinde *ndirim Konusu Yap lmas
3.1- Ödenen Katk Paylar ve Sigorta Primlerinin Ücret Matrah n n Tespitinde *ndirimi
Vergiye tabi ücret matrah&n&n tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katk& pay&n&n elde edilen
ücretin %10’una kadar olan k&sm& indirim konusu yap&labilecektir. Bireysel emeklilik d&#&nda kalan
#ah&s sigortalar& için ödenen primlerin ise elde edilen ücretin %5’ine kadar olan k&sm& ücret matrah&n&n
tespitinde indirilebilecektir.
Bireysel emeklilik sistemi ile di er #ah&s sigortalar& için ödenen primlerin birlikte olmas& halinde
matrahtan indirim konusu yap&labilecek tutar ücretin %10’u ile s&n&rl& olacakt&r. Bu durumda #ah&s
sigorta primleri için %5’lik s&n&r ayr&ca aranacakt&r.
Örnek: Bir ücretlinin Kas&m 2003 döneminde ücret matrah&n&n tespitinde indirim konusu yapabilece i
katk& pay& ve prim ödemelerine ili#kin bilgiler a#a &daki gibidir.
Ayl&k Brüt Ücret 1.000.000.000 TL
Bireysel Emeklilik Sistemi Katk& Pay& Ödemesi 40.000.000.TL
Iah&s Sigorta Primleri Ödemesi 80.000.000.TL
Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim/2003) ndirim Konusu Yap&lm&# Toplam Tutar 540.000.000.TL
Asgari Ücretin Y&ll&k Tutar& 3.672.000.000.TL
Brüt Ücretin %10’u 100.000.000.TL
Brüt Ücretin %5’i 50.000.000.TL
Bu bilgilere göre, ücretlinin, #ah&s sigorta primi ile ilgili olarak matrah&n&n tespitinde indirim konusu
yap&labilecek tutar ücretinin %5’i olan 50 milyon lira ile s&n&rl&d&r. Dolay&s&yla 80 milyonluk prim
ödemesinin 50 milyonluk k&sm& indirim konusu yap&labilecektir. Bu durumda #ah&s sigorta primi olarak
indirim konusu yap&lacak tutar&n yan& s&ra bireysel emeklilik sistemine ödenen katk& pay&n&n tamam&
olan 40 milyon lira da matrah&n tespitinde indirim konusu yap&lacakt&r. Böylece indirilebilecek toplam
tutar 90 milyon lira olacakt&r.
ndirim konusu yap&lacak katk& pay& veya prim tutar&n&n tespitinde esas al&nacak ücret i#veren
taraf&ndan çal&#ana hizmeti kar#&l& &nda ödenen ayl&k (maa#), prim, ikramiye, sosyal yard&mlar ve
zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlar&n&n toplam& olacakt&r. Gider kar#&l& & olarak
ödenen tutarlar (yap&lan gerçek bir giderin kar#&l& & olsun olmas&n) dikkate al&nmayacakt&r.
Bir takvim y&l& içerisinde bireysel emeklilik ve di er #ah&s sigorta primleri ile ilgili olarak yap&labilecek
indirim tutar& asgari ücretin y&ll&k tutar&n& a#mayacakt&r. Bu s&n&rlama y&ll&k bazda dikkate al&nacak olup,
y&l içinde asgari ücret tutar&nda meydana gelebilecek de i#iklikler, indirim yap&lacak tutarlar&n
hesab&nda dikkate al&nacakt&r.
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Ücretlinin e#ine ve küçük çocuklar&na ait hayat, ölüm, kaza, hastal&k, sakatl&k, i#sizlik, anal&k, do um
ve tahsil gibi #ah&s sigorta poliçeleri için ücretli taraf&ndan ödenen primler ile bireysel emeklilik
sistemine ödenen katk& paylar& da yukar&da belirtilen s&n&rlamalar çerçevesinde indirim konusu
yap&labilecektir.
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katk& paylar& ile #ah&s sigorta primlerinin vergi matrah&n&n
tespitinde indirim konusu yap&labilmesi için; bireysel emeklilik #irketlerinin 4632 say&l& Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yat&r&m Sistemi Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hüküm uyar&nca
emeklilik bran#&nda ruhsat alm&# #irketlerden olmas&, #ah&s sigorta #irketlerinin ise Türkiye’de yerle#ik
ve merkezinin Türkiye’de olmas& gerekmektedir.
Küçük çocuk tabirinden, 18 ya#&n& doldurmam&# ve mükellef taraf&ndan bakmakla yükümlü olunan
(nafaka suretiyle bak&lanlar dahil) ki#ilerin anla#&lmas& gerekmektedir.
Örnek: Kas&m 2003 döneminde bireysel emeklilik sistemine kat&lan bir ücretlinin ücret matrah&n&n
tespitinde indirim konusu yapabilece i katk& pay& ve prim tutarlar&n&n belirlenmesine ili#kin bilgiler
a#a &daki gibidir.
Ayl&k Brüt Ücret 5.000.000.000 TL
Bireysel Emeklilik Sistemi Katk& Pay& Ödemesi 300.000.000.TL
Iah&s Sigorta Primleri Ödemesi 100.000.000.TL
E# Ad&na Iah&s Sigorta Primi Ödemesi 200.000.000.TL
Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim/2003) ndirim Konusu Yap&lm&# Toplam Tutar 2.500.000.000.TL
Asgari Ücretin Y&ll&k Tutar& 3.672.000.000.TL
Brüt Ücretin %10’u 500.000.000.TL
Brüt Ücretin %5’i 250.000.000.TL
E#in ücret geliri veya y&ll&k beyanname ile beyan& gereken ba#kaca bir geliri bulunmamaktad&r.
Bu bilgilere göre, brüt ücreti 5 milyar lira olan ücretli, bireysel emeklilik sistemi ve #ah&s sigortalar& için
ödedi i toplam 600 milyon liran&n 500 milyon liral&k k&sm&n& (brüt ücretinin %10’u) gelir vergisi
matrah&n&n hesaplanmas&nda indirim konusu yapabilecektir. Ücretlinin Kas&m ay&na kadar indirim
konusu yapt& & tutar ile Kas&m ay&nda indirim konusu yapabilece i tutar&n toplam& asgari ücretin y&ll&k
tutar&ndan dü#ük oldu u için, asgari ücret tutar& ile ilgili s&n&rlaman&n Kas&m ay&nda yap&labilecek
indirim tutar&na bir etkisi olmayacakt&r.
3.2- Ödenen Katk Paylar ve Sigorta Primlerinin Y ll k Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerde
*ndirimi
Y&ll&k beyanname veren mükellefler, vergi matrahlar&n&n tespitinde bireysel emeklilik sistemine
ödedikleri katk& pay&n&n beyan edilen gelirin %10’una kadar olan k&sm&n& gelir vergisi matrahlar&n&n
tespitinde indirim konusu yapabileceklerdir. Bireysel emeklilik d&#&nda kalan #ah&s sigortalar& için
ödenen primlerin ise beyan edilen gelirin %5’ine kadar olan k&sm& matrah&n tespitinde indirim konusu
yap&lacakt&r. Beyan edilen gelir olarak, y&ll&k gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmi#
y&l zararlar& toplam&ndan önceki tutar esas al&nacakt&r.
Bireysel emeklilik sistemi ile di er #ah&s sigortalar& için ödenen primlerin birlikte olmas& halinde
matrahtan indirim konusu yap&labilecek tutar beyan edilen gelirin %10’u ile s&n&rl& olacakt&r. Bu
durumda #ah&s sigorta primleri için %5 oran&ndaki s&n&r ayr&ca aranacakt&r.
Örnek: Y&ll&k beyanname verecek olan bir mükellefin 2003 y&l& matrah&n&n tespitinde indirim konusu
yapabilece i katk& pay& ve prim tutarlar&na ili#kin bilgiler a#a &daki gibidir.
Beyan Edilen Gelir 30.000.000.000 TL
Bireysel Emeklilik Sistemi Katk& Pay& Ödemesi 0 TL
Iah&s Sigorta Primleri Ödemesi 2.400.000.000.TL
Asgari Ücretin Y&ll&k Tutar& 3.672.000.000.TL
Beyan Edilen Gelirin %10’u 3.000.000.000.TL
Beyan Edilen Gelirin %5’i 1.500.000.000.TL
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Mükellef taraf&ndan 2003 takvim y&l&nda sigorta #irketine ödenen 2,4 milyar liral&k prim tutar&, asgari
ücretin y&ll&k tutar&n& a#mamakla birlikte, y&ll&k gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve
geçmi# y&l zararlar& toplam&ndan önceki tutar&n %5’ini a#t& &ndan gelir vergisi matrah&ndan
indirebilecek tutar 1,5 milyar lira olacakt&r.
Bu örnekte mükellef taraf&ndan ödenen 2,4 milyar lira bireysel emeklilik sistemine ili#kin katk& pay&
olsayd&, bu tutar&n tamam&, elde edilen gelirin % 10’unu ve asgari ücretin y&ll&k tutar&n& a#mad& &ndan,
matrah&n tespitinde indirim konusu yap&labilecekti.
Mükellefin e#ine ve küçük çocuklar&na ait hayat, ölüm, kaza, hastal&k, sakatl&k, i#sizlik, anal&k, do um
ve tahsil gibi #ah&s sigorta poliçeleri ve bunlar ad&na bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katk&
paylar& da yukar&da belirtilen s&n&rlamalar çerçevesinde indirim konusu yap&labilecektir.
Örnek: 2003 y&l&nda ticari faaliyeti 40 milyar lira kar ve serbest meslek faaliyeti 10 milyar lira zararla
sonuçlanan bir mükellefin 2003 y&l& matrah&n&n tespitinde indirim konusu yapabilece i katk& pay& ve
prim tutarlar&na ili#kin bilgiler a#a &daki gibidir.
Beyan Edilen Gelir 30.000.000.000 TL
Bireysel Emeklilik Sistemi Katk& Pay& Ödemesi 2.500.000.000.TL
Iah&s Sigorta Primleri Ödemesi 400.000.000.TL
Küçük Çocuklar Ad&na Iah&s Sigorta Primi Ödemesi 1.000.000.000.TL
Asgari Ücretin Y&ll&k Tutar& 3.672.000.000.TL
Beyan Edilen Gelirin %10’u 3.000.000.000.TL
Beyan Edilen Gelirin %5’i 1.500.000.000.TL
Gerek bireysel emeklilik sistemi gerekse #ah&s sigorta primleri için ödenen tutarlar ayr& ayr&
de erlendirildi inde beyan edilen gelirin % 10’u ve/veya % 5’i olarak belirlenmi# s&n&rlar&n alt&nda
kalmakla birlikte, toplam indirim tutar& beyan edilen gelirin %10’u olan 3 milyar lira olacakt&r. Bu
örnekte, beyan edilen gelir 40 milyar lira olsayd& asgari ücretin y&ll&k tutar&na ili#kin s&n&rlama nedeniyle
indirim konusu yap&labilecek tutar 3.672.000.000.TL olacakt&.
Mükelleflerce ödenen prim ve katk& paylar&n&n y&ll&k beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi
için, bu prim ve katk& paylar&n&n ücretin safi tutar&n&n tespitinde ayr&ca indirilmemi# olmas&
gerekmektedir.
Mükellefin e#i ve çocuklar&n&n ayr& beyanname vermeleri halinde, e# ve çocuklar ad&na ödenen prim ve
katk& paylar& öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.
3.3- 07/10/2001 Tarihinden Önce Akdedilen Poliçeler ile *lgili Primler
Kazan&lm&# haklarda herhangi bir kayba neden olmamak bak&m&ndan, 4697 say&l& Kanunun Geçici 1
inci maddesinde, 07/10/2001 tarihinden önce akdedilmi# #ah&s sigorta poliçeleri kapsam&nda ödenen
primlerin vergi matrah&n&n tespitinde indirimi ile ilgili olarak, Gelir Vergisi Kanununun 4697 say&l&
Kanunla de i#meden önceki 63 ve 89 uncu madde hükümlerinin uygulanaca & belirtilmi#tir.
Dolay&s&yla, söz konusu poliçelerle ilgili olarak ödenen primler aç&s&ndan 147 ve 216 numaral& Gelir
Vergisi Genel Tebli lerinde yap&lan aç&klamalar geçerli olacakt&r.
07/10/2001 tarihinden önce akdedilmi# sigorta poliçeleri için Gelir Vergisi Kanununun 63/3 üncü
maddesinde 4697 say&l& Kanunla de i#iklik yap&lmadan önceki hükümleri, 07/10/2001 tarihinden
itibaren akdedilmi# sigorta poliçeleri için ise 4697 say&l& Kanunla de i#ik yeni hükümlerin uygulanmas&
gerekmektedir. Ayn& dönemde hem eski hem yeni akdedilmi# sigorta poliçeleri için ödenen primlerin
ise birbiri ile ili#kilendirilmeksizin ayr& ayr& hükümlere göre de erlendirilmesi gerekmektedir.
Örne in, bir ki#inin 07/10/2001 tarihinden önce ve bu tarihten sonra düzenlenmi# #ah&s sigorta
poliçeleri için prim ödemesi halinde indirim konusu yap&lacak prim tutar&n&n belirlenmesinde öncelikle
07/10/2001 tarihinden önce düzenlenmi# olan #ah&s sigorta poliçesi için ödenen primin dikkate
al&nmas& gerekmektedir. ndirilen bu tutar&n o aydaki brüt ücretin % 5’inin alt&nda kalmas& durumunda
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ise, % 5’e ula#&ncaya kadar 07/10/2001 tarihinden sonra düzenlenmi# olan #ah&s sigorta poliçesi için
ödenen primler indirim konusu yap&labilecektir.
4- * verenler Taraf ndan Ücretliler Ad na Ödenen Katk Paylar n n Ticari Kazanc n Tespitinde
ndirimi
Gelir Vergisi Kanununun 40 &nc& maddesinin 9 numaral& bendinde yer alan hüküm i#verenler
taraf&ndan ücretliler ad&na bireysel emeklilik sistemine ödenen katk& paylar&n&n, ücretlerle
ili#kilendirilmeksizin, ticari kazanc&n tespitinde gider olarak indirilmesine imkan tan&maktad&r.
Bu kapsamda indirim konusu yap&labilecek tutar, ücretlinin elde etti i ücretin %10’unu ve y&ll&k bazda
asgari ücretin y&ll&k tutar&n& a#amayacakt&r.
Gerek i#verenler gerekse ücretliler taraf&ndan ödenen ve vergi matrah&n&n tespitinde dikkate al&nan
katk& paylar&n&n toplam&, ücretlinin elde etti i ücretin %10’unu ve y&ll&k bazda asgari ücretin y&ll&k
tutar&n& (Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci f&kras&n&n (3) numaral& bendinde
belirlenen oran ve haddi) a#amayacakt&r.
Hem i#veren hem de ücretli taraf&ndan katk& pay& ödenmesi ve toplam tutar&n yukar&da belirtilen s&n&r&
a#mas& halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrah&n&n tespitinde mi yoksa ticari kazanc&n
tespitinde mi yap&laca & konusu taraflarca serbestçe belirlenebilecektir.
Örnek: Ücretlinin Kas&m 2003 döneminde bireysel emeklilik sistemine ödedi i katk& pay& tutar& 300
milyon lirad&r. Bu tutar&n yar&s& i#veren taraf&ndan emeklilik #irketine ödenmektedir.
Ayl&k Brüt Ücret 2.000.000.000 TL
Bireysel Emeklilik Sistemi Katk& Pay& Ödemesi (ücretli) 150.000.000.TL
Bireysel Emeklilik Sistemi Katk& Pay& Ödemesi (i#veren) 150.000.000.TL
Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim/2003) ndirim Konusu Yap&lm&# Toplam Tutar 600.000.000.TL
Asgari Ücretin Y&ll&k Tutar& 3.672.000.000.TL
Brüt Ücretin %10’u 200.000.000.TL
Brüt Ücretin %5’i 100.000.000.TL
Ödenen katk& pay& toplam tutar& 300 milyon lira olmas&na ra men brüt ücretin %10’unun 200 milyon
lira olmas& nedeniyle, hem i#çi hem de i#veren taraf&ndan toplam indirilecek katk& pay& tutar& 200
milyon lira olacakt&r.
ndirimde ücret matrah&n&n tespitine öncelik verilmesi durumunda, ücretli taraf&ndan ödenen katk& pay&
150 milyon lira Gelir Vergisi Kanununun 63/3 üncü maddesi uyar&nca, ücretin safi tutar&n&n tespitinde
indirim konusu yap&lacakt&r. Ayn& dönemde i#veren taraf&ndan ödenen tutar&n sadece 50 milyon liral&k
k&sm& ücretle ili#kilendirilmeksizin ticari kazanc&n tespitinde gider olarak indirilecektir. #veren
taraf&ndan ödenen ancak Gelir Vergisi Kanununun 40/9 uncu maddesi uyar&nca indirilemeyen 100
milyon lira ise ücret olarak vergilendirilmek suretiyle ticari kazanc&n tespitinde dikkate al&nacakt&r.
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