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Konu: Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilerek 29.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemine katılanlara sağlanan vergi avantajları 

artırılmış, ayrıca devlet desteği sağlanmıştır.  

 

A- Katılımcılara Devlet Desteği : 

 

İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı 

paylarının yüzde yirmi beşine karşılık tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine 

iletilen bilgiler esas alınarak Devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanır. 

Devlet katkısı, Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler 

aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir, Şu kadar ki, bir katılımcı için bir 

takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı 

paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte 

geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz. 

 

Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; 

 

a) En az üç yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde onbeşine, 

b) En az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde otuzbeşine, 

c) En az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde altmışına, 

hak kazanır. Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınır. 

 

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya 

maluliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır. 

Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik 

durumunda katılımcıya ödenir. 
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Vefat veya maluliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılan katılımcıların Devlet katkısına ilişkin 

hesabındaki varsa hak kazanılmayan birikim tutarı genel bütçeye gelir kaydedilir veya katılımcılara 

yapılacak Devlet katkısı ödemesine mahsup edilebilir. Hak kazanılmayan tutarlarla ilgili 

mahsuplaşma işlemleri ile bu işlemlerin gerçekleştirilme sürelerine ilişkin esas ve usuller Maliye 

Bakanlığının görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Devlet katkısının hesaplanmasına, ilgili 

hesaba ve hak sahiplerine ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, ödeme ve yatırıma 

yönlendirme işlemlerinin yerine getirileceği sürelere ve bu madde uyarınca yapılacak diğer 

işlemlere ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir. 

 

Devlet katkısı ve getirilen haczedilemez, rehin edilemez, iflas masasına dâhil edilemez. 

 

B- Bireysel Emeklilikle İlgili Gelir Vergisi Kanunu Düzenlemeleri : 

 

Anılan Kanunla, Gelir Vergisi Kanunun 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94. maddelerinin bireysel 

emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin ödenen katkı payı ve primlerin vergi 

matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin 

vergilendirilmesine yönelik hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Konuya ilişkin 

olarak yayımlanan 23/10/2012 tarih ve GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 nolu 

Sirkülerde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Anılan düzenlemeler çerçevesinde uygulama usul 

ve esasları şöyledir: 

 

1. Sermaye İratlarındaki İstisnalar 

Anılan Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde yapılan değişiklik sonucunda;  

- bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlara yapılan ödemeler,  

- Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl 

süreyle prim ödeyenlere yapılan ödemeler ile  

- bireysel emeklilik sistemi veya şahıs sigortalarından vefat, maluliyet ve tasfiye gibi 

zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelere  

ilişkin istisna uygulamasına 29.08.2012 tarihi itibarıyla son verilmiştir.  

Bu düzenlemeyle, Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan sigorta şirketlerince tek 

primli yıllık gelir sigortalarına ilişkin yapılan ödemelerin tamamı ise gelir vergisinden 

istisna edilmiştir.  

 

2. Menkul Sermaye İradının Tespiti 



Gelir Vergisi Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yapılan 

düzenleme uyarınca;  

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri 

tarafından; 

a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları,  

b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi 

zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları 

ve Gelir Vergisi Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinde yapılan 

düzenleme uyarınca;  

- Bireysel emeklilik sisteminden; 

a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme 

alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına 

yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil), 

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile 

bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı 

Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu 

olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil), 

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu 

nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında 

bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet 

eden irat tutarı dahil) 

menkul sermaye iradı sayılmıştır. 

Yukarıda belirtilen (15) numaralı bendde yer alan irat tutarı; varsa fesih ve iştira kesintisi 

indirilmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek 

hesaplanacaktır. Yukarıda belirtilen (16) numaralı bendde yer alan irat tutarı ise; hak 

kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa 

ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen 

kısmı indirilerek bulunacaktır. 

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara emeklilik şirketleri tarafından yönetim gider 

kesintisi iadesi, katkı payı ödemesi ve benzeri şekilde gerçekleştirilen ve birikim tutarına dahil 

edilmesi gereken bonus ödemeleri ile gecikme cezaları, katılımcı tarafından ödenen katkı payı 

mahiyeti taşımadıklarından, bu tutarlar irat olarak kabul edilecektir. 



Dövize endeksli birikimli hayat sigortalarında, irat tutarının hesaplanmasında anapara kur 

farkları irat tutarına dahil edilecek olup, yatırıma yönlendirilen tutarın tespitinde yatırıma 

yönlendirme tarihindeki kur esas alınacaktır. 

Diğer taraftan, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcının bir emeklilik şirketi nezdindeki 

bireysel emeklilik sözleşmesine ilişkin birikimlerini diğer emeklilik şirketine veya aynı 

emeklilik şirketinde diğer bir sözleşmeye aktarması halinde, birikimlerin devredildiği yeni 

emeklilik şirketinden ayrılmaya veya birikimlerin devrolunduğu sözleşmenin sona 

erdirilmesine bağlı olarak yapılan ödemelerde, her bir emeklilik şirketi nezdindeki birikimler 

içinde yer alan katkı payı ve irat tutarlarının ayrı ayrı hesap edilerek toplam katkı payı ve irat 

tutarının hesaplanması gerekmektedir. Bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdindeki şahıs 

sigorta poliçelerinin bireysel emeklilik sistemine aktarılması durumunda da irat tutarları aynı 

şekilde hesaplanacaktır. 

 

3. Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması ve bu Gelirlerin Beyan Edilip Edilmeyeceği 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;  

- tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik 

şirketleri, birikimli şahıs sigortaları,  

- emeklilik ve sigorta şirketleri ise, bireysel emeklilik  

sözleşmeleri dolayısıyla yaptıkları ödemelerde irat tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı 

yapmak durumundadır.  

29/8/2012 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli olmak üzere, 

- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri 

tarafından; 

a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden 

%15, 

b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi 

zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %10, 

- Bireysel emeklilik sisteminden; 

a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme 

alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına 

yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) 

üzerinden %15, 



b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar 

ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı 

Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu 

olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %10, 

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu 

nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında 

bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet 

eden irat tutarı dahil) üzerinden %5 

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan ve 29/8/2012 

tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve yukarıda “1” nolu bölümde belirtilen değişiklik uyarınca, 

tevkifata tabi bu irat tutarlarına herhangi bir istisna uygulanması söz konusu değildir. 

Katılımcı tarafından hak kazanılmaması nedeniyle Devlet katkılarının ve bunlara isabet eden 

irat tutarlarının Hazine'ye geri ödenmesi durumunda, söz konusu Devlet katkısı tutarlarına 

isabet eden irat tutarları üzerinden tevkifat yapılmayacaktır. 

Yıllık Gelir Sigortası Ödemelerinde ve Programlı Geri Ödemelerde Tevkifat Uygulaması 

Birikimli veya karma bir hayat sigortası ürününün prim ödeme dönemi tamamlandıktan 

sonra hak sahibine toplu para ödemek yerine, oluşmuş toplu para üzerinden düzenli gelir 

vermek üzere yapılan yıllık gelir (annuity) ödemelerinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından 

tasdiklenmiş "tarifeler"in teknik esaslarına göre hesaplanan yıllık gelir ödemelerinin içerdiği 

irat tutarı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Yapılan yıllık gelir ödemeleri içerisindeki irattan 

arta kalan kısım (yatırıma yönlendirilen tutarın yıllık gelir ödemeleri içindeki kısmı), toplam 

yatırıma yönlendirilen tutara ulaştıktan sonra müteakip yıllık gelir ödemelerinin tamamı irat 

olarak dikkate alınacaktır.  

Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkını elde eden katılımcılara toplu para ödemek 

yerine oluşmuş toplu para üzerinden düzenli gelir vermek üzere, Hazine Müsteşarlığı 

tarafından tasdiklenmiş "emeklilik gelir planları" çerçevesinde, programlı geri ödeme 

kapsamında yapılan ödemelerde de ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden tevkifat 

yapılacaktır. 

 

Elde Edilen Gelirin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilip Edilmeyeceği 

6327 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) 

numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs 

sigortalarından elde edilen ve tevkifata tabi tutulan iratların tutarı ne olursa olsun yıllık 

beyanname ile beyan edilmeyecektir. 



4. İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen 

Katkı Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi 

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunun 40. Maddesinde, işverenler tarafından ücretliler adına 

bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının madde 63’de belirtilen hadler 

çerçevesinde gider yazılmasına müsaade edilmişti. Keza, 63. madde uyarınca; ücretlilerin 

şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, 

doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel 

emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının Gelir Vergi matrahından indirimine izin 

verilmişti. Ancak, indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamının, ödendiği 

ayda elde edilen ücretin %10'unu yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı 

hükme bağlanmıştı. 

6327 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve %10 olan oran %15’e yükseltilmiştir. Bu hüküm,  

işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, 

ücretle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesine imkan 

tanımaktadır. 

"9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları 

(İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin 

ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, 

ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık 

tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, 

gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında 

indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde 

edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz). 

Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen 

haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye 

yetkilidir." 

Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutarın toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde 

edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Gerek 

işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse Gelir 

Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında 

indirim konusu yapılacak hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigortaları prim 

ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık 

olarak asgari ücretin yıllık tutarını da aşamayacaktır. ( 1/1/2013 tarihinden itibaren,  63 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında vergiye tabi ücret matrahının 

tespitinde dikkate alınacak şahıs sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi 

Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; 

- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası 

poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile 



- Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta 

poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden 

müteşekkildir. Bireysel emeklilik için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ise ücretin 

matrahından indirilememektedir.) 

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında 

yapılacak indirim, işverenler tarafından hizmet erbabına yönelik olarak sadece bireysel 

emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını içermekte olup, şahıs sigorta primlerini 

içermemektedir.  

İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve 

idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, brütleştirilmiş bu tutarlar da  

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider 

olarak her hangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir. 

(Ancak, işveren tarafından ödenen bu şahıs sigorta primlerinin yukarıda belirtilen sınırı aşan 

kısmı ücretin gelir vergisi hesaplanırken gelir vergisi matrahından indirilemeyecek ve gelir 

vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Dolayısıyla, üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacak bu 

primler net kabul edilecek ve ilgili dönemde o kişinin ücretine uygulanan gelir vergisi tarifesi 

dikkate alınarak brütleştirilecektir. Bulunan bu brüt tutarlar ise ücret kapsamında 

giderleştirilecektir.) 

Diğer taraftan, 59 seri numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinin “3. İşverenler Tarafından Ücretliler 

Adına Ödenen Katkı Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi” başlıklı ayrımında 

belirtildiği üzere; işverenler tarafından ödenen ancak indirim sınırını aşmayan şahıs sigorta 

primleri ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

 

Hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de ücretli 

tarafından şahıs sigortalarına prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının 

yukarıda belirtilen sınırı aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde 

mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin 

verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir. 

Örnek: Ücretlinin Kasım 2013 döneminde şahıs sigortalarına yaptığı prim ödemelerinin tutarı 

200 TL'dir. Bu tutara ilave olarak ücretli tarafından 150 TL, işveren tarafından 150 TL olmak 

üzere bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı tutarı 300 TL'dir. 

Ücretli tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı tutarı olan 150 TL hiçbir 

surette vergiye tabi ücret matrahından indirilemeyecektir. 

Bu verilere göre; 

Aylık Brüt Ücret 2.000 TL 



Şahıs Sigortalarına Yapılan Prim Ödemesi (ücretli) 200 TL 

Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi (işveren) 150 TL 

Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim/2013) İndirim Konusu Yapılmış Toplam Tutar (Varsayılan) 

600 TL 

Brüt Ücretin % 15'i 300 TL 

İşverence ödenen katkı payı ile ücretli tarafından ödenen primlerin toplam tutarı 350 TL 

olmasına rağmen brüt ücretin %15'inin 300 TL olması nedeniyle, işçi ve işveren tarafından 

toplam indirilecek katkı payı tutarı 300 TL olacaktır. 

İndirimde ücret matrahının tespitine öncelik verilmesi durumunda, ücretli tarafından ödenen 

prim tutarı 200 TL Gelir Vergisi Kanununun 63/3 üncü maddesi uyarınca, ücretin safi 

tutarının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Aynı dönemde işveren tarafından ödenen 

katkı payı tutarının ise sadece 100 TL'lik kısmı ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın 

tespitinde gider olarak indirilecektir. İşveren tarafından ödenen ancak Gelir Vergisi 

Kanununun 40/9 uncu maddesi uyarınca indirilemeyen 50 TL ise ücret olarak stopaj yoluyla 

vergilendirilmek suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecektir. Asgari ücretin 

yıllık tutarı ayrıca dikkate alınacaktır. 

Katkı paylarının ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilmesi için; bireysel emeklilik 

şirketlerinin 4632 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca emeklilik 

branşında ruhsat almış şirketlerden olması gerekmektedir. 

5. Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu 

Yapılması 

6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılan 

değişiklikler uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren, ücretliler için vergiye tabi ücret 

matrahının; yıllık beyanname veren mükellefler için vergi matrahlarının tespitinde 

bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır. 

6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren, 

vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları 

(Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası 

poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, 

hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet 

erbabı tarafından ödenen primler) için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar 

olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. 



İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve 

yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında 

meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır. 

 

              Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI.  


