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1. Giri
Bireysel emeklilik sistemi ve "ah s sigortalar için ödenen katk pay ve primlerin gelir vergisi
matrah n n hesaplanmas nda indirimi ve bu indirime ili"kin olarak katk pay ve primlerin
belgelendirilmesi konular nda Bakanl m za iletilmi" sorulara ili"kin aç klamalar bu Tebli in konusunu
olu"turmaktad r.
2. ndirim Konusu Yap"lacak Prim ve Katk" Pay" Ödemelerinin Belgelendirilmesi
Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yer alan hükümler uyar nca "ah s
sigortalar ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk pay ve primlerin, belirli "artlar çerçevesinde,
gelir vergisi matrah n n tespitinde indirimi mümkün bulunmaktad r. 1ndirimin do ru bir "ekilde
uygulanabilmesi için ödeme tutar ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Prim ve katk pay ödemeleri makbuz kar" l do rudan sigorta veya bireysel emeklilik "irketine
yap labildi i gibi, banka "ubeleri, bankalar n otomatik para çekme makineleri (ATM), internet veya
telefon bankac l , kredi kartlar veya posta çeki arac l yla da yap labilmektedir.
Ödeme tutar ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik "irketlerince düzenlenen makbuzlarla
ya da ödeyenin ad ve soyad , ödemenin ait oldu u dönem, ödenen prim veya katk pay tutar ,
ödeme yap lan sigorta veya bireysel emeklilik "irketinin ünvan ve ödemenin türüne (8ah s sigorta
primi veya bireysel emeklilik katk pay ) ili"kin bilgilerin yer almas ko"uluyla banka dekontlar , otomatik
para çekme makinas makbuzlar , kredi kart ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi
mümkündür.
Ayr ca, sigorta poliçesi veya emeklilik sözle"mesinin bir örne inin (fotokopisinin) i"verene
verilmesi halinde sigorta veya emeklilik "irketlerince faks veya e-posta yoluyla kat l mc lara gönderilen
makbuz örnekleri ile internet ortam nda yap lan ödemelere ili"kin olarak bilgisayardan al nan ç kt lar
esas al narak da indirim uygulanabilecektir. Bu durumda bir önceki paragrafta belirtilen belgelerden
birinin ya da yap lan ödemelerin tutar , dönemi ve tarihini gösteren sigorta veya emeklilik "irketlerince
düzenlenmi" bir yaz veya ekstrenin, indirimin uyguland ücretin ilgili oldu u y l izleyen y l n ikinci ay
sonuna kadar i"verene iletilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebeple i"ten ayr lma olmas durumunda
söz konusu belgeler i"ten ayr lmadan önce i"verene iletilecektir. Ancak, i"verence uygun görülmesi
halinde, i"ten ayr lma tarihinden itibaren bir ay içinde de iletilebilecektir.
Sigorta primi ve katk pay n n sigorta veya emeklilik "irketine hizmet erbab taraf ndan do rudan
ödenmeyip, i"verenler arac l yla ödenmesi halinde (grup sigortas veya grup bireysel emeklilik
sözle"mesi), sigorta poliçesi veya bireysel emeklilik sözle"mesinin bir örne inin i"verende bulunmas
ve bu poliçe veya sözle"mede sigorta priminin veya bireysel emeklilik katk paylar n n ödeme
dönemlerinin, ayr ca bu dönemler için ödenecek prim ve katk pay tutarlar n n belli edilmi" olmas
kayd yla, hizmet erbab için i"veren taraf ndan sigorta veya emeklilik "irketine ödenen ve/veya hizmet
erbab n n ücretinden kesinti yap lmak suretiyle tahsil edilen sigorta primi ve katk pay , her bir ki"i için
ayr ca yukar da belirtilen belgeler aranmaks z n ücretin vergi matrah n n tayininde indirim olarak
dikkate al nabilecektir.
3. Katk" Pay" ve Primlerin ndirim Konusu Yap"laca " Dönem
Katk pay ve primlerin vergi matrah n n tespitinde indirim konusu yap labilmesi için, gelirin elde
edildi i dönem ile ili"kili olmas ve bu dönem sonuna kadar ödenmi" olmas gerekmektedir.
Gelir vergisi uygulamas nda vergilendirme dönemi takvim y l d r. Bununla birlikte, tevkif yoluyla
ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayr ca y ll k beyanname vermeye mecbur de illerse tevkifat n
ilgili bulundu u dönemler vergilendirme dönemi say lmakta ve kesilen vergiler gelir vergisinin yerine
geçmektedir. Buna göre, y ll k beyannamede indirim konusu yap lacak prim veya katk pay n n,
beyannamenin ilgili oldu u y l ile ili"kili olmas ve bu y l n sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ili"kin
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indirimde ise ücretin ilgili oldu u ay ile ili"kili olmas ve bu ayl k dönemin sonuna kadar ödenmi" olmas
gerekmektedir.
Ölüm, kaza gibi risklere kar" yapt r lan "ah s sigortalar belirli bir dönemi kapsamakta ve bu
dönem için hesaplanan prim pe"in olarak veya taksitler halinde ödenebilmektedir. Birikimli sigortalar
ve bireysel emeklilik sisteminde ise prim veya katk paylar ayl k, üç ayl k, alt ayl k ve y ll k dönemler
itibariyle belirlenebilmekte ve ödenmektedir.
Ayl k bazda yap lacak indirimde, primin pe"in ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha
uzun belirlenmesi halinde, prim tutar ilgili oldu u aylar dikkate al narak (ödenmi" olmas "art yla)
indirim konusu yap lacakt r. Oransal s n rlar (ücretin %10’u veya %5’i gibi) çerçevesinde kalsa dahi
daha sonraki aylara ili"kin pe"in olarak ödenen tutarlar n ödendi i ayda indirim konusu yap lmas
mümkün de ildir.
Y ll k bazda yap lacak indirimde de sadece gelirin ilgili oldu u y la ili"kin prim tutar indirim
konusu yap lacakt r. Örne in 1 Temmuz 2005 tarihinden ba"lamak üzere bir y ll k yap lan ve bedeli
pe"in olarak ödenen sa l k sigortas priminin alt ayl k k sm n n 2005 y l na, di er alt ayl k k sm n n da
2006 y l na ili"kin beyannamede indirim konusu yap lmas gerekir.
Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yapt klar vergi tevkifat için muhtasar beyanname
vermemektedir. Ücretlerini pe"in alan ücretlilerin, ayl k dönemler itibariyle ödedikleri "ah s sigorta
primleri ve bireysel emeklilik katk paylar , prim ve katk pay
ödeme belgesinin primin ve katk
pay n n ait oldu u ay içinde i"verene ibraz edilmesi ko"uluyla oransal ve mutlak s n rlamalar
çerçevesinde izleyen aylara (bir sonraki aya) ait ücretlerin vergi matrah n n hesab nda indirim olarak
dikkate al nabilecektir.
4. lgili Oldu u Dönemde ndirilemeyen Prim ve Katk" Paylar"n"n Durumu
Zarar beyan ya da oran ve tutar s n rlamalar dolay s yla y ll k beyannamede indirim konusu
yap lamayan prim veya katk paylar n n daha sonraki y llarda indirim konusu yap lmas mümkün
de ildir.
Ayn "ekilde ücretlilerin ödedi i prim ve katk pay n n ilgili oldu u ayda indirilemeyen k sm ,
izleyen aylara ait ücretin matrah ndan indirilemeyecektir.
5. Belirlenmi S"n"rlar"n Üzerinde Yap"lan Ödemeler
Bireysel emeklilik uygulamas nda sözle"mede aksine bir hüküm bulunmamas halinde,
sözle"mede ilgili dönemde ödenmesi öngörülenin üzerinde ödenen katk pay , ödeme tarihinden
önceki son bir y ll k döneme ait ödenmemi" katk paylar na mahsup edilmekte veya ödeme tarihinden
itibaren azami bir y ll k dönemde ödenmesi gereken katk pay olarak kabul edilmektedir. Di er
hallerde, katk pay n n üzerinde yap lan ödemeler ilgili ödeme tarihindeki katk pay olarak kabul
edilmektedir.
Sözle"mede dönem için belirlenen katk pay n n üzerinde ödeme yap lmas ve bu ödemenin
ileriki dönemler için ödenmesi gereken katk pay olarak kabul edilmesi halinde, ödenen katk pay ilgili
oldu u dönemde indirim konusu yap labilecektir. Sözle"mede o dönem için ödenmesi öngörülen katk
pay tutar n n üzerinde ödeme yap lmas ve bu fazlan n ödemenin yap ld döneme ili"kin katk pay
olarak kabul edilmesi halinde, indirim hakk sadece o dönemle ilgili olarak kullan labilecek olup oran ve
tutar yönünden s n rlamalar nedeniyle indirilemeyen k s m, daha sonraki dönemlerde
indirilemeyecektir.
6. Geçmi Dönemlere Yönelik Yap"lan (Gecikmi ) Ödemelerin Durumu
Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yap lm " olan düzenlemelere göre,
ödenmemi" prim veya katk paylar , sigorta poliçesi veya emeklilik sözle"mesi bulunsa dahi indirim
konusu yap lamamaktad r. Geçmi" dönemlere ili"kin olarak yap lan prim ve katk pay ödemelerinin
düzeltme yoluyla ödemenin ilgili oldu u dönemin matrah n n tespitinde indirim konusu yap lmas da
mümkün de ildir. Ancak ödemenin geçmi" dönem, cari dönem veya izleyen dönemleri de içeren bir
ödeme olmas halinde, geçmi" döneme ili"kin prim ve katk pay tutar da ödemenin ilgili oldu u kalan
aylarda indirim konusu yap labilecektir.
Örnek :
1.200,00 YTL ayl k ücret geliri elde eden bir hizmet erbab 1/1/2006 tarihi itibariyle kendisine ait
hayat sigortas sözle"mesi yapm " olup, ilgili sigorta "irketine Ocak–Haziran 2006 aylar na ait (6 ayl k)
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toplam 300,00 YTL sigorta primini 12/2/2006 tarihinde defaten ödemi"tir. Sözü edilen ücretli sigorta
primine ait makbuzu da 13/2/2006 tarihinde i"verenine ibraz etmi"tir.
Ayl k dönemlerde ödenmesi gereken özel "ah s sigorta priminin bir defada toplu olarak
ödenmesi halinde, ücretin vergi matrah n n tayininde, primin bir ayl k ücret gelirinin (1.200,00 YTL)
%5’i olan 60,00 YTL’ye kadar olan k sm indirim olarak dikkate al nabilecektir. Buna göre, alt ayl k
toplu ödenen prim tutar makbuzun ibraz edildi i ay dahil olmak üzere, primin ait oldu u kalan ay
say s na bölünerek kalan her bir aya isabet eden ayl k tutar (300/5= 60,00 YTL) tespit edilecektir. Bu
tutar 8ubat, Mart, Nisan, May s ve Haziran aylar n n vergi matrah n n tayininde indirim olarak dikkate
al nacak, prim ödeme belgesinin i"verene ibraz edildi i aydan önceki ay olan Ocak 2006 ay için ise
herhangi bir i"lem yap lmayacakt r.
7. Birden Fazla veren Olmas" Halinde Y"ll"k Miktar S"n"r"n"n Uygulanmas"
Birden fazla i"verenden ücret al nmas durumunda, y ll k asgari ücrete ili"kin miktar
s n rlamas n n ücretli taraf ndan verilecek bilgiler çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Bu anlamda
özellikle y l içinde i"e ba"lamalarda ileride do abilecek sorunlar önlemek aç s ndan ücretliden sigorta
primi ve katk pay konusunda daha önce yap lan uygulamalarla ilgili olarak yaz l bilgi al nmas
gerekir.
8. Birikimli Hayat Sigortalar"ndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktar"m
4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanununun Geçici 1 inci maddesi
kapsam nda mevcut birikimli hayat sigortal lar n talep etmeleri ve sigortal lar n ilgili mevzuatta
öngörülen "artlar haiz olmalar halinde, birikimlerini tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel
emeklilik sistemine aktarabileceklerdir.
Böyle bir aktar m n gerçekle"tirilmesi halinde, sigorta poliçesi 7/10/2001 tarihinden önce
düzenlenmi" olsa da aktar m i"leminden sonra yap lacak her türlü katk pay ödemelerinin yeni sistem
çerçevesinde vergi matrah n n tespitinde indirim konusu yap lmas mümkündür.
Tebli olunur.
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