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Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve di er ah#s sigortalar#na ödenen katk# paylar# ve primlerin vergi
mevzuat# kar #s#ndaki durumu ve poliçelerin devri
Tarihi : 23 /02/2007
Say#s# : GVK-59/2007-2/ Bireysel Emeklilik Sistemi-2
*lgili oldu u maddeler: : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 23, 25, 40, 63, 75, 86, 89, 94, 4697 Say#l#
Kanun Geçici Madde 1, Veraset ve *ntikal Vergisi Kanunu Madde 1, 2
*lgili oldu u kazanç türleri: : Ticari Kazanç, Ücret, Menkul Sermaye *rad#
1. Giri
Bireysel emeklilik sistemi ve ah#s sigortalar# için ödenen katk# pay# ve primlerinin gelir vergisi
kar #s#ndaki durumuna ili kin aç#klamalar, 3 seri numaral# Gelir Vergisi Sirkülerinde yap#lm# t#r.
07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen ah#s sigorta poliçelerinin devredilmesi halinde, devralan
ki iye yap#lan ödemelerin vergilendirilmesi ile i verenlerce bireysel emeklilik sistemine ödenen katk#
paylar#n#n gider olarak indirimi ve ölüm, maluliyet ve benzeri risklere kar # yap#lan riziko teminatlar# ile
birikimli teminatlar#n ayn# poliçede (karma poliçe) gösterilmesi halinde vergilemenin nas#l yap#laca #na
ili kin aç#klamalar bu sirkülerin konusunu olu turmaktad#r.
2. Poliçelerin Devri
4697 say#l# Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, 07/10/2001 tarihinden önce akdedilmi ah#s
sigorta poliçeleri 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.
Bilindi i üzere, sigorta poliçeleri ölüm, maluliyet ve benzeri risklere kar # teminatlar# içerecek ekilde
düzenlenebildi i gibi, sadece birikimli teminatlar# içerecek ekilde de düzenlenebilmektedir.
Belirli risklere kar # yap#lan sigorta poliçelerinde riskin gerçekle mesi halinde ödeme poliçede lehdar
olarak belirtilen ki ilere yap#lmakta olup, lehdar#n tayin edilmedi i durumlarda ise, mirasç#lar hak sahibi
olmaktad#rlar.
Riskin gerçekle medi i durumda ise, söz konusu ödemeler sigortal#ya yap#lmaktad#r.
07/10/2001 tarihinden önce tanzim edilen birikimli hayat sigorta poliçelerinin 07/10/2001 tarihinden
sonra lehdara veya üçüncü ki ilere devri söz konusu oldu unda, devir i lemine ili kin olarak
düzenlenen zeyilname ile poliçedeki hak sahibi devir tarihi itibar#yla de i mekte ve dolay#s#yla sigorta
irketi ile devralan aras#nda yeni bir akit düzenlenmi olmaktad#r. Bu durumda, devralan ad#na
07/10/2001 tarihinden önce akdedilmi bir poliçeden söz etmek mümkün olmad# #ndan, devralan
ki iye bu tarihten sonra yap#lan ödemelerin menkul sermaye irad# say#larak vergilendirilece i tabiidir.
Devir i leminin zeyilname veya benzeri ba ka bir belge düzenlenmek suretiyle yap#lmas# durumu
de i tirmemektedir.
Ancak, 18 ya #ndan küçük çocuklar#n lehdar oldu u hayat sigorta poliçelerinin, sigortal# taraf#ndan bu
ki ilere devredilmesi halinde lehdar taraf#ndan devral#nan poliçe, 07/10/2001 tarihinden önce
düzenlenmi poliçenin devam# niteli inde oldu undan, bu poliçelerle ilgili olarak devir tarihinden sonra
devralana yap#lacak ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 4697 say#l# Kanunla de i meden önceki
hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bahsi geçen poliçelerin, lehdar d# #ndaki ki ilere 07/10/2001 tarihinden sonra devrinde ise bu poliçeler
kapsam#ndaki ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 22, 25, 75 ve 94 üncü maddeleri kapsam#nda
de erlendirilece i tabiidir.
3. 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.
Bu madde kapsam#nda yap#lacak indirim, i verenler taraf#ndan hizmetlilerine yönelik olarak sadece
bireysel emeklilik sistemine ödenen katk# paylar#n# içermekte olup, di er ah#s sigorta primlerini
içermemektedir.
* verenlerce ödenen di er ah#s sigorta primleri, i le ilgili olarak ticari kazanc#n elde edilmesi ve idame
ettirilmesi için ödenen ücret kapsam#nda oldu undan, Gelir Vergisi Kanununun 40 #nc# maddesinin (1)
numaral# bendi çerçevesinde genel gider olarak her hangi bir tutar ve oran s#n#rlamas# olmaks#z#n
indirim konusu yap#labilecektir. Öte yandan, söz konusu primler, ödendi i ayda elde edilen ücretin %
5’ini ve y#ll#k olarak asgari ücretin y#ll#k tutar#n# a mamak üzere hizmet erbab#n#n safi ücret tutar#n#n
belirlenmesi s#ras#nda indirim konusu yap#labilecektir.
4. Birikimsiz Sigorta Poliçeleri / Karma Poliçeler Dolay s yla Elde Edilen Gelirler
7338 say#l# Veraset ve *ntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyru unda
bulunan ah#slara ait mallar ile Türkiye’de bulunan mallar#n veraset yoluyla veya herhangi bir suretle
olursa olsun ivazs#z bir tarzda bir ah#stan di er ahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi
oldu u; 2 nci maddesinin (d) bendinde “ivazs#z intikal” tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda
olan ivazs#z iktisaplar# ifade etti i, bu bendin parantez içi hükmü ile de maddi ve manevi bir zarar
kar #l# # verilen tazminatlar#n ivazs#z say#lmayaca # hükme ba lanm# t#r.
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 ödemelere ili kin aç#klamalar 3 seri numaral#
Gelir Vergisi Sirkülerinde yap#lm# t#r.
Buna göre, ölüm, maluliyet ve benzeri risklere kar # yap#lan riziko teminatlar# ile birikimli teminatlar#n
ayn# poliçede (karma poliçe) gösterilmesi durumunda, söz konusu poliçenin birikimli teminata isabet
eden k#sm# ile ilgili olarak yap#lacak ödemeler, vergi kanunlar#n#n uygulanmas# aç#s#ndan menkul
sermaye irad# say#ld# #ndan, bu k#sm#n veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayaca # tabiidir.
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