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Konu  : Bireysel Emeklilik Katkı Payı 

Ödemeleri ve Vergi İndirimi Hk

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 04/06/2020 tarihli ve E.20330 sayılı yazı.

İlgi sayılı yazınızla bireysel emeklilik için yatırılan ve tahsilat makbuzu ile belgelenen 
aylık prim ödemelerinin aylık olarak maaş bordro hesabında dikkate alınıp alınmayacağı ve 
herhangi bir vergi indirimine konu olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep 
edilmektedir.

 
Bilindiği üzere, 4697 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde " ………………..Sigortanın 

veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya 
emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük 
çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 
sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine 
ödenen katkı payları……………" ibaresi yer almaktadır.

 
Ancak, 14/06/2012 tarihinde  yapılan kanun düzenlemesi ile beraber 193 sayılı kanunun 

63 üncü maddesi "…………….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 hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin 
%50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 
sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler 
toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını 
aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar 
artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden 
belirlemeye yetkilidir………….." şeklinde değiştirilmiştir.

 
Ayrıca yapılan değişikliğin gerekçesi ise "bireysel emeklilik sisteminin teşvikinde 

doğrudan devlet katkısı yöntemine geçildiğinden, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 
paylarının ücretin safi değeri hesaplanırken indirim konusu yapılması uygulamasının kaldırılması 
hedeflenmektedir" şeklinde ifade edilmiştir.

 
Bu bağlamda; yukarıda yer alan mevzuat hükümleri incelendiğinde, ilgili personelin maaş 

işlemlerinde herhangi bir vergi indiriminin söz konusu olmadığı mütalaa edilmektedir. 

e-imzalıdır
Kenan BOZTAŞ

Daire Başkanı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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