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oDA YÖNETlM KURULU BAşKANLIĞl,NA

llgl: rÜnllOB'un 31 Aralık 2020 tarih ve 8680 saylı yazısı.

İlgl yazı ile daha önce verilen özelgeler
ödemeleri serbest meslek kazancının gider
TÜRMOB tarafından Gelir ldaresi Başkanlığı

Gelir
ının (1) numaralı bendine göre

indirim yapılabileceğine ilişkin yazısı ve ekinde bahse konu özelgenin bir örneği iletilmiŞtir.

llglyazı ve eki tarafınıza gönderilmekte olup, bitgilerinizi rica ederiz.

EK: İlgiyazı ve eki

Dağıtım:
Oda]ar

nedeniyle mesleki sorumluluk sigortası prim

olarak indirim konusu yapılamadığı iletilerek,

Saygılarımızla,
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atıip35y6 1,1o

lanan66Ve85sayıllKHKve73O3sayılıyasailedeğişik
6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur
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Sayı :2020l
Konu : Mesleki Sorumluluk Sigortası

rÜnx MüHENDİs vg MİMAR çDALARI ninıiĞİ BAşKANLIĞI,NA

Bilindiği üzere, daha önce verilen özelgeler nedeniyle meslekİ sortınrluluk sigortası Prim
ödemeleri serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamamıŞtır.

Birliğimizce Gelir İclaresi E}aşkaniığı nezdinde yapılan girişimlerden sonra Birlik Genel

Saymanı taİafından talep, edilen öze|geye verilen yanıtta mesleki sorumluluk sigortası Prim
ödenrelerinin Gelir Vergiİi Kanunu'nun 68 inci macldesinin l-iic|T[rasının (l) numaralı benıline

göre serbest meslek kazancının tespitiııde_gjder iılara! indirim konusıı
Bahse konı"ı özelgenin bir örneği ekte Başkanlığınıza göııderilmektedir.

labilcceği belirtilmiştir.

Bil gilerinize sunarım,

Ek : Özelge

Dağıtınr gereği:

'I'ürk Dişlıekimlcri IJirtiği
l'tirk Eczııcılar Birliği
tiirk tahipleri Birliği
'I'i.irki1,,c Bırrolar Biıli ği
I iirkil,c Ntıtcrlcr 1_1; rliği
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HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI
Ankarı Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kınınları Gelir Vergiteri Grup Müdürlüğü

Sayı : 384l8978_12ü[89-2020l24-|J-E.367714
Konu :Mesteki Sorumlulü Sigorta Primlerinin

Mesleki Kazancın Tespitinde İndirinı
Konusu Yçılıp Yapılamayacağı.

Sayın }

30.|2.2a20

İıgi ..1'7l|212020 evrak kayıt tarihli ve 1'7264|9 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep tbrmunda, Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün 289 vergi

kimlik numarasında sgrbest muhasebeci mali müşavir olarak faatiyeııe butunduğunuz vç ınesleğin icrası

sırasında meslek mensubunun kusurundan dolayı oluşabilecek risklsre karŞı YaPtırdığınz m99ta\i

sorumluluk sigortasına ilişkin ödenıelerin gider kaydedilmesi hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtileıek

konu hakkındaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir,

}93 sayıtı Gelir Vagisi Kanununun "Serbest Meslek Kaza.ncıııın Tarifi" baŞlıklı 65 inci maddesinde,

"tler ıürlıi serbesı mesle{lbollyetind.en doğan kazaııçlar serbest nıeslek kazancıdır,

şerbest meslekfaaliyeti; serınayeden ziyade şahsi nıesaiye, ilnıi veYa nıesleki bilgiYe ueYa ihtisasa

dayanan ve ticari nıahiyette olnııyaıı işlerin İşu"r"İ, nbi ohnaksızın şalsi sorıımluluk altında kendi naııı

ve hesabına yopıhııasıdır. ... " hiikııü yer alnıaktadır,

Aynı Kanunun,,Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinde ise; " Serhest nıeslek kazancıııın

t es p i tinde u ş ağıda yazı l ı gider l er h a s ı la t t a tı i n d i ri l i r,

!. Mesleki kazancın elcle edilınesi ve idaıııe ettirilınesi için örİeııeıı genel giderler (İkameıgilhla,rının

bir kısınını iş yeri ol,arak kııllananlar, ikaııeıgöh.için ödedikieri kiranııı ıaınamı ile ısıtnıa ı'e aydınlatıııa

gibi dığer giderleri,n yarısını indırebilıı-te'i. işl,u,ı kendi ınülkü olanlar kira yeriııe aıııortisnıanı,

ikametgEhı kendi mülkii olup bııııun bır kıısnınİ"iş yeri olarak laıİlananlar aıııortismanın Yarısını gider

.yazabilirler.).

,.. " hükmüne yer verilmiştir,

Diğer tarafun, 26 Mayıs 2013 tarihli ve 28658 sayıtı Resmi Cazete,de yayımlanan Mesleki

Sorumluluk Sigortası Genel şartları r"uİİJı"İr, 
-,|sjCoİieuıı,ı 

KAPSAJ,II" başlıklı (A) bölüınüııün

"Sigortanın Konıısu" alt baştıklı (A,l) böliimünde:

,,Bıı sigorta sözleşrııesi ile sigorıalıııııı ptıliçetle lseLirtıleıı ve itgıli taraJlarca konusu ıariJ'edilerek

.ı ı ıı ı r i a rı çız il en nı e.ı lı ki fa aliy e ti iJ-a ede r ke ıı ;
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tazınini sözleşnıe siiresi içiııde _vu do soıırasıııda ıalep ediLeıı zcırarlara korşı ı,eya

lı) Sözleşnıe yqpılnıadan öııce vel,q sözleşııe yiiriirtiiktevken ıııeydaııa geleıı oluy ııedeııiyle, sadece

.sözleşme siiresi içinde sigortalıya karşı İleri .çiİriilııbil.ecek talepl.ere karşı,

.ıözleşınede belirtilen ıııiktara kadar isteıne ilişkiıı ıııakul giderleri de içerecek şekilde teıııiııul verilir.
,[aı-aJlar, (a) ve (b) benllerinden birini içerecek şekilde sözleşıııe yapabilecekleri gibi, her ikisiııi iÇerecek

şekilde de .ıözleşıne yapabilir.

Sigortalıııııı işletınesi ite ilgiti sanıııılııiıığıı için yaptırılıııışsa, sözleşıııede aksiııe hiiküııı Yoksa bu

.sigorn| sigortalıııı,ıı teınsilcisi i\e işletmenin veya işietrııeııiıı biı' kısınının Yöııetiıniııde, denetinıinde ve

iş le nne d e çalı ş tı r ı l a n ki ş i l er i n s or ııııı lıı luğunıı ci a ka rş ı la r. "

şeklinde tanımlanmıştu,.

Aynı Tebliğin "Mesleki Sorunılıılıık Sigorıası Genel Şartları Serbest Mulıasebeci, Serbest

Muhasibeci Mali Mtişavir Ve yeıııinti Mali Mtişavir Mesleki Sorunılııluk Sigortası Klozıı" baŞlıklı

bölümünde,

" I. Kapsaıı

Mesleki Sorıınılulıık Sigorrası Geııel Şurttarına bağlı olarak verilen bıı kltız ile sigortacı,

sözleşıııedeki şartlara tabi olıİak kaydı ile sigartalının poliçede belirlenmiş »ıesleki J'aaliYeti iJ'a ederken

nedeİı olduğİroro, dolayısıyla ödeyeceği taaniııaı tuıarlaı,ı ile kararlaştırılınış.sa;

a) Yargılaına giderleri ve avııkatlık ücretleriııi,

b) Sigortalının mütesel.sil soruııılııluk gereği ödeyeceği SSK priıni, vergi, vergi ceza$, gecikıııe

zu rnnı ı v e gec ilon e .fa i zi ni,

poliçede yazılı linıitier dahiliııcle tenıin eüJer. Mesleki Sorıınılııluk Sigortası Genel Şartları'nııl "B,l,

Rizikoıııın Gerçekleşnıesi" ınaddesinde iki yıl olarak betirlenen süre, bu kloz kaPsaıııııdaki ıııeslekİ

1aaliyeı için bej yıl ıılorak ııygıılanır. Aııcak, tarafiır clalıu ıızıııı bir süre kararlaŞtırabilir,"

açıkIaırralarına yer veri l nı iştir,

Bu htiküm ve açıkiaıııalara göre. ı"ı,ıeslek ıırensupları taratlndan, mesleki t'aaliYetlerini iİ'a ederken

meydana geıen zurar, ziyan l,e 1azminaıların karyıİünma§ı amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk

sigortalanna ilişkin öjemçıerin, nıeşleki kazançın elde edilmesi ve idame ettirilmesine Yönelik bir gider

olarak kabul edilmesi v6 sçrbest mçslçk kazancının tespitinde hasılattan indirim konusu yapılması

nıümkün bıılunmaktadır.

Buna göre, ııresleki soruınluluk sigortasına yönclik yapıtğınız ödemcleri, Gclir Vergisi Kanununun

68 inci ırıaddcsinin birinci t'ı]crasıntn (l) nunıaraİı bcndinc görc serbesi ıneslek kazancınızın lespitinde

gider olarak inılirim konusu yapmantz nıiirıkün bulrııııııaktadır.

Bilgi edinitmesini rica ederim,
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Yüksel ÇELEBİ
Vergi Dairesi Başkanı a.

üetir İdaresi Grup Müdürü V.

(*) Bu Özelgc 2l3 sayılı Vergi Usul Kanrıouııun 4l],maddesuıe dayınılarak vcrilnıştır.
(**) lncelcnıe,yargıyadaızlaşmadıoldugulıaldebukouuyuilişkinolıuıü<yıuılışbilgi vcrilrnişiscbuözetgegeçersizdir.
(lIl)'falebiıuz üzerirıc ııyiıı edilmiş olan bu özclgeye uygun işlem yapnıüıuz h&linde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilrncsi icap
ederse, tırafuıızo vergi cczısı kesilmeyecek ve tarlı edilen vergi içıı geciknıe faizi lresaplanmayacaktır.

8U bğlge. guVenil eıekıronik irn7_a ile imzalanmlştlr.
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