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İlgi : 03/03/2019 tarih ve 725081 sayılı özelge talep formunuz.

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, adınıza düzenlenen özel sağlık sigortası poliçesi primlerinin
kardeşiniz tarafından kredi kartı  ile ödendiği  belirtilerek, söz konusu sigorta primlerine ilişkin
yapılan  ödemelerin  gayrimenkul  sermaye  iradı  yönünden  verilecek  yıllık  gelir  vergisi
beyannamesinde  indirim  konusu  yapılıp  yapılamayacağı  hususunda  görüş  talep  edildiği
anlaşılmaktadır.

 

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında bentler halinde sayılan
mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları
tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükmü yer
almaktadır.

 

   Aynı  Kanunun  "Diğer  İndirimler"  başlıklı  89  uncu  maddesinde,  "Gelir  vergisi  matrahının
tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

 

   ...

http://www.gib.gov.tr/gmsi-beyannamesinde-ozel-saglik-sigortasi-primlerinin-indirim-konusu-yapilip-yapilmayacagi
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   1.Beyan edilen gelirin %15'ini  ve asgari  ücretin yıllık tutarını  aşmamak şartıyla (Bu şartın
tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile
63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu
yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı  birlikte dikkate alınır.)  mükellefin şahsına,  eşine ve
küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık,
engellilik , analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi
Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının
gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının
hesaplanması  sırasında  ayrıca  indirilmemiş  bulunması  şartıyla,  eşlerin  veya  çocukların  ayrı
beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.)

 

   ..." hükmüne yer verilmiştir.

 

   Diğer taraftan 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "2. İndirim Konusu Yapılacak Prim ve
Katkı Payı Ödemelerinin Belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde; "Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89
uncu maddelerinde yer alan hükümler uyarınca şahıs sigortaları ile bireysel emeklilik sistemine
ödenen katkı  payı  ve primlerin,  belirli  şartlar çerçevesinde, gelir  vergisi  matrahının tespitinde
indirimi mümkün bulunmaktadır. İndirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile
tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

   Prim ve katkı payı ödemeleri makbuz karşılığı doğrudan sigorta veya bireysel emeklilik şirketine
yapılabildiği gibi, banka şubeleri, bankaların otomatik para çekme makineleri (ATM), internet veya
telefon bankacılığı, kredi kartları veya posta çeki aracılığıyla da yapılabilmektedir.

 

   Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya
da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim veya katkı payı tutarı, ödeme
yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne (Şahıs sigorta primi
veya bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik
para çekme makinası  makbuzları,  kredi kartı  ekstreleri  ve posta çekleri  ile tevsik edilebilmesi
mümkündür.

 

   ..." açıklamaları yer almaktadır.

 

   Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formu ekinde yer alan özel sağlık sigortası
poliçelerinin sigorta ettiren bilgisi satırlarında kardeşinizin görülmesi ve ödemelerin de kardeşiniz
tarafından  yapılması  nedeniyle,  söz  konusu  ödemelerin  gayrimenkul  sermaye  iradı  yönünden
vereceğiniz  yıllık  gelir  vergisi  beyannamesi  üzerinde  indirim  konusu  yapılması  mümkün
bulunmamaktadır.

 

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

 



 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


