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Konu : Mesleki Sorumluluk Sigortası

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞPNA

Bilindiği üzere, daha önce verilen özelgeler nedeniyle mesleki sorumluluk sigortası prim 
ödemeleri serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamamıştır.

Birliğimizce Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılan girişimlerden sonra Birlik Genel 
Saymanı tarafından talep edilen özelgeye verilen yanıtta mesleki sorumluluk sigortası prim 
ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (1) numaralı bendine 
göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. 
Bahse konu özelgenin bir örneği ekte Başkanlığınıza gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Emrt KARTÂ'LOGLU 
Genel Başkan

Ek : Özelge
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Türk Tabipleri Birliği
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HAZİNE VE MALÎYE BAKANLIĞI 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı :38418978-120[89-2020/24-İ]-E.367714 30.12.2020
Konu : Mesleki Sorumluluk Sigorta Primlerinin 

Mesleki Kazancm Tespitinde îndirim 
Konusu Yapılıp Yapılamayacağı.

Sayın î

îlgi : 17/12/2020 evrak kayıt tarihli ve 1726419 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Maltepe Va-gi Dairesi Müdürlüğünün 289 ' , vergi
kimlik numarasında serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz ve mesleğin icrası 
su-asında meslek mensubunun kusurundan dolayı oluşabilecek risklere karşı yaptırdığınız mesleki 
sorumluluk sigortasına ilişkin ödemelerin gider kaydedilmesi hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek 
konu hakkmdaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vagisi Kanununun "Serbest Meslek Kazancının Tarifi" başlıklı 65 inci maddesinde, 
"Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti: sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa 
dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam 
ve hesabına yapılmasıdır ... "hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun "Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinde ise; " Serbest meslek kazancının 
tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir

1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının 
bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma 
gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, 
ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider 
yazabilirler.).

..." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 26 Mayıs 2013 tarihli ve 28658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki 
Sorumluluk Sigortası Genel Şartlan Tebliğinin, "SİGORTANIN KAPSAMI" başlıklı (A) bölümünün 
"Sigortanın Konusu" alt başlıklı (A .l) bölümünde;

"Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek 
sınırlan çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece 
sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı,

sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. 
Taraflar, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek 
şekilde de sözleşme yapabilir.

Sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu 
sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve 
işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar "

şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Tebliğin "Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlan Serbest Muhasebeci, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu" başlıklı 
bölümünde,

" I. Kapsam

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, 
sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken 
neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;

a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,

b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme 
zammı ve gecikme faizini,

poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlan'nm "B.l. 
Rizikonun Gerçekleşmesi" maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki 
faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir"

açıklamalanna yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, meslek mensupları tarafından, mesleki faaliyetlerini ifa ederken 
meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk 
sigortalanna ilişkin ödemelerin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik bir gider 
olarak kabul edilmesi ve serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirim konusu yapılması 
mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, mesleki sorumluluk sigortasına yönelik yaptığınız ödemeleri, Gelir Vergisi Kanununun 
68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre serbest meslek kazancınızın tespitinde 
gider olarak indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e~û*tşaâda
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Yüksel ÇELEBİ 
Vergi Dairesi Başkanı a. 

Gelir İdaresi Grup Müdürü V,

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413,maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşm ada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(**♦) Talebiniz üzerine tayin edilm iş olan bu özelgeye uygun işlem yapmamz hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap 
ederse, tarafmıza vergi cezası kesilm eyecek ve tarh edilen vergi için gecikm e faizi hesaplanmayacaktır.
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