
EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR VE VERGİ DAİRESİ 

 

Sayı: VD.25         Tarih: 31 Mart, 1998 

YETKİLİ MUHASİP MURAKIPLARA 

GENELGE NO: M.M.54/98 

 

Konu: Hayat Sigorta Primleri hk. 

 

 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası, 10 Şubat, 1998 tarih ve 13 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 4/1998 sayılı Değişiklik Yasası ile değiştirilmiştir. 

 Esas Yasa’nın 7’nci maddesinin 1!inci fıkrasının (g) bendinden hemen sonra 

eklenen yeni (h) bendine göre; “Sigorta hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) yasası 

kuralları uyarınca kurulmuş olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde faaliyet 

gösteren veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir işyeri bulunan herhangi bir sigorta 

şirketi nezdinde ölümün gerçekleşmesi halinde sabit veya hesaplanabilen yekün bir 

meblağın ödenmesini sağlamak üzere kendisinin veya eşinin hayatını Hayat Sigortası ile 

sigorta ettiren herhangi bir ferdin veya esas maksadı ferde, ihtiyarlığında hayatı boyunca 

yıllık ödenek sağlamak olan bir Hayat Sigortası yaptıran herhangi bir ferdin Hayat Sigortası 

poliçesi için ödediği primin yıllık tutarı veya böyle bir prim; 

 Ancak başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına 

bakılmaksızın gider olarak indirilebilecek prim miktarı her aykesilen Sosyal Güvence katkı 

payları tutarından fazla olamaz.” 

 Bu indirimden yararlanmak isteyen kişiler, hayat sigortası primi ödedikleri sigorta 

şirketinden alınmş, üzerinde ilgili yılda ödedikleri prim tutarını gösteren ve ilgili Sigorta 

Şirketi’nin onay mührünü taşıyan bir belgeyi usulüne göre düzenlemiş yıllık gelir vergisi 

beyannamelerine ekleyecekler ve hak kazandıkları indirim miktarını bağlı oldukları Gelir ve 

Vergi Dairesi’ne onaylatacaklardır. 

 Bilgi ve gereğini rica ederim. 

        Sabahattin Sancak 

       Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü 

Dağıtım: 

-Gelir ve Vergi Dairesi Memurları. 



              2. Esas Yasa, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) 

bendinden hemen sonra aşağıdaki yeni (h) bendi eklenmek suretiyle 

değiştirilir. 

Esas Yasanın 

7’nci maddesinin 

değiştirilmesi 

 

“39/1993   (h) Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası kuralları 

uyarınca kurulmuş olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

dahilinde faaliyet gösteren veya Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde bir işyeri bulunan herhangi bir sigorta şirketi 

nezdinde ölümünün gerçekleşmesi halinde sabit veya 

hesaplanabilen yekün bir meblağın ödenmesini sağlamak 

üzere kendisinin veya eşinin hayatını Hayat Sigortası ile 

sigorta ettiren herhangi bir ferdin veya esas maksadı ferde, 

ihtiyarlığında hayatı boyunca yıllık ödenek sağlamak olan bir 

Hayat Sigortası yaptıran herhangi bir ferdin Hayat Sigortası 

poliçesi için ödediği primin yıllık tutarı veya böyle bir prim, 

 Ancak başka herhangi bir Yasa’da aksine kural bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın gider olarak indirilebilecek prim 

miktarı her ay kesilen Sosyal Güvence katkı payları tutarından 

fazla olamaz.” 

         3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 

başlayarak yürürlüğe girer. 

Yürürlüğe 

Giriş 

 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 27 Ocak, 1998 tarihli 

birleşiminde kabul olunan “Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (Değişiklik) Yasası” 

Anayasa’nın 94(1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. 

 

Sayı: 5/1998 

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ  

(DEĞİŞİKLİK) YASASI 

 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar: 

1.Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (Değişiklik) Yasası 

olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Banka ve 

Sigorta İşlemleri Vergisi yasası ile birlikte okunur. 

Kısa İsim           

21/1991 



MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR VE VERGİ DAİRESİ 

 

Sayı: V.D.11         Lefkoşa, 1.12.1998 

 

Müdür Muavinleri, 

Müfettiş (Müdür Muavinleri), 

Kaza Sorumluları, 

Şube Amirleri. 

Müdürlük Talimatı: 138/98 

 

Konu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıtlı hayat sigortası yapan şirketler hk. 

 

 Bilindiği üzere Gelir Vergisi Yasası’nda yapılan değişiklikle, hayat sigortası primleri 

kişisel indirim olarak gelirden düşülebilmektedir. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıtlı olup hayat sigortası yaptıran şirketlerin 

isimleir aşağıda olup sadece bu şirketlere hayat sigortası yaptırıp prim ödeyenler 

indirimden yararlanacaklardır: 

1. Anadolu Hayat  A.Ş. 

2. Güney Hayat A.Ş. 

3. Nordstern İmtaş Hayat A.Ş. 

Yukarıda isimleri yazılı sigorta şirketlerine hayat sigortası primi ödeyenler, hayat 

sigortası primi ödedikleri Sigorta Şirketinden alınmış, üzerinde ilgili yılda (bir önceki yılda) 

ödedikler prim tutarını gösteren ve ilgili sigorta şirketinin onay mühürünü taşıyan bir 

belgeyi yıllık gelir vergisi beyannamelerine ekleyecekler ve usülüne göre düzenleyecekleri 

beyannamelerini bağlı bulundukları Gelir ve Vergi Dairelerine onaylatıp indirip talebinde 

bulunacaklardır. Bu konuda M.M.54 sayılı Genelge’de de gözönünde tutulacaktır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

        Sabahattin Sancak 

       Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü 



SS/GB 

 


