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Konu: Şirket ortağı için yurt dışında mukim sigorta şirketine ödenen hastalık ve kaza 

sigortası primlerinin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Fransa Cumhuriyeti vatandaşı olan şirket ortağınızın 

sık sık yurt dışına giderek müşteri bulmak ve şirket ürünlerini pazarlamak için seyahat ettiğini 

belirterek, söz konusu şirket ortağınız için merkezi yurt dışında bulunan sigorta şirketine 

ödediğiniz hastalık ve kaza sigortası primlerinin kurum kazancınızın tespitinde indirim 

konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.    

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, 

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden 

hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç 

hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Safi kurum kazancının 

tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı 

maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Anılan maddelerde yer alan giderler, doğrudan 

doğruya kurumla ilgili olup kurum kazancının elde edilmesine yönelik giderlerdir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 

bendinin (b-i) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, 

gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 

75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından; 

(b-ii) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar 

mükellef kurumlara (Türkiye'de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler 

hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan 75 inci maddenin 

ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından istihkak 

sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği; kârın 

sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin ortağı adına ödenen hastalık ve 

kaza sigortası primleri anılan kanunlarda belirtilen indirilecek giderler arasında yer 

almadığından söz konusu primlerin ortağa dağıtılan kar payı olarak değerlendirilmesi ve 

dağıtılan kâr payları üzerinden %15 kâr payı stopajı yapılması gerekmekte olup bu 

ödemelerin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. 

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. 

 

 


