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Sigorta fiirketlerine Yönelik
Yeni BSMV Düzenlemeleri ve Bankalarda Durum

BFS - 2008/16
‹stanbul, 14.07.2008

06.06.2008 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 5766 say›l› “Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ile BSMV
konusunda sigorta flirketlerine yönelik düzenlemelere iliflkin aç›klamalar›m›z› BFS-2008/14
say›l› sirkülerimiz ile size duyurmufltuk. (Bu konuda Sn. Mehmet B‹NGÖL taraf›ndan Vergi
Dünyas› dergisinin Temmuz/2008 say›s›nda yay›mlanan makaleyi de sayfan›n devam›nda
görebilirsiniz.)

Söz konusu sirkülerimizi yeniden özetleyecek olursak;

1. BSMV Mükellefi Sigorta fiirketidir. Acenteler BSMV Beyannamesi 
Vermeyeceklerdir:

Mükellefe iliflkin bu madde 1 A¤ustos'ta yürürlü¤e girecektir. Böylece acenteler son olarak
Temmuz ay› beyannamesini verecek, A¤ustos ay›na ait Eylül ay›ndaki BSMV beyannamesi
ise art›k “Sigorta flirketlerince” verilecektir.

2. Acenteler sadece arizi olarak ortaya ç›kan sabit k›ymet-gayrimenkul sat›fl›,
dan›flmanl›k gibi ifllemler için KDV beyannamesi vereceklerdir.

3. Sigorta flirketlerindeki BSMV matrah› poliçede yer alan prim tutar› olacakt›r.
YSV üzerinden BSMV ödenmeyecektir:

Sigorta flirketleri aç›s›ndan BSMV matrah› poliçede yer alan prim tutar› olacakt›r. Buna göre
Yang›n Sigorta Vergisi üzerinden de BSMV ödenmesi son bulacakt›r. Bu madde de 1 A¤ustos'ta
yürürlü¤e girecektir.

4. Bankalarda durum:

Sigorta flirketleri aç›s›ndan BSMV matrah› poliçede yer alan prim tutar› olacakt›r. Dolay›s›yla
bu primin acenteler ile paylafl›lmas›nda bu esas geçerli oldu¤undan acentelere verilen
komisyonlar üzerinden BSMV ödenmeyecektir.

Bankalar da sigorta flirketlerinin acentesi konumunda olduklar› için ald›klar› bu acente
komisyonlar› üzerinden ayr›ca BSMV ödememeleri gerekmektedir. Aksi halde mükerrer vergi
ödenmifl olacak ve " BSMV matrah›n›n poliçede yer alan prim tutar› olaca¤›na iliflkin yeni
yasal düzenleme”ye ayk›r› bir uygulama yap›lm›fl olacakt›r.
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S‹GORTA fi‹RKETLER‹NE  YÖNEL‹K
YEN‹ BSMV DÜZENLEMELER‹

I. Girifl:

Bu yaz›m›z›n konusunu, 06.06.2008 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 5766 say›l› “Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun” ile BSMV konusunda sigorta flirketlerine yönelik olarak yap›lan düzenlemeler oluflturacakt›r.

II. Sigorta flirketlerine yönelik yeni BSMV düzenlemeleri

5766 say›l› “Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda ve Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ile BSMV konusunda sigorta flirketlerine yönelik
düzenlemeler kanunun 25. maddesinde yap›lm›flt›r. Madde metni flöyledir:

MADDE 25 - 13.07.1956 tarihli ve 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun;

a) 30. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
"MADDE 30 - Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle
sigorta flirketleri öder. Sigorta arac›lar› taraf›ndan yap›lan sigorta ifllemlerinde
de verginin mükellefi sigorta flirketleridir."

b) 31. maddesinin ikinci f›kras›ndan sonra gelmek üzere afla¤›daki f›kra
eklenmifltir.

        "Sigorta ifllemlerinde verginin matrah›, bu ifllem dolay›s›yla poliçede yer alan
prim tutar›d›r. Prim tutar›n›n hesab›nda, sigorta ifllemi dolay›s›yla komisyon
ve benzeri adlarla sigorta arac›lar›na yap›lan ödemeler indirim konusu
yap›lamaz."

c) 47. maddesinin (a) f›kras›n›n sonuna afla¤›daki hüküm eklenmifltir. “Sigorta
muamelelerine iliflkin beyanname sigorta flirketlerinin kanuni veya ifl
merkezlerinin bulundu¤u yer vergi dairesine verilir."

Bu madde ile getirilen düzenlemeler afla¤›da aç›klanm›flt›r:

1. BSMV Mükellefi Sigorta fiirketileridir. Acenteler BSMV Beyannamesi 
    Vermeyeceklerdir.

Gider Vergileri Kanunu'nun 30. maddesinde yap›lan de¤ifliklik ile sigorta arac›lar›
taraf›ndan yap›lan sigorta ifllemlerinde de verginin mükellefinin sigorta flirketleri oldu¤u
madde metnine aç›kça yaz›lm›flt›r.

Bu düzenlemeye koflut olarak da beyanname verilmesine iliflkin 47. maddede;
"Sigorta muamelelerine iliflkin beyanname sigorta flirketlerinin kanuni veya ifl merkezlerinin
bulundu¤u yer vergi dairesine verilece¤i” hükme ba¤lanm›flt›r.

Mükellefiyete iliflkin bu madde 1 A¤ustos'ta yürürlü¤e girecektir.
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Böylece A¤ustos ay›ndan itibaren BSMV beyannamesi (A¤ustos ay› ifllemlerine iliflkin
Eylül ay›ndaki beyanname) art›k “Sigorta flirketlerince” verilecektir. Beyannamenin konsolide
olarak kanuni merkezin bulundu¤u (genel müdürlü¤ün) vergi dairesine verilmesi veya bölgeler
itibariyle de bölge müdürlüklerinin ba¤l› oldu¤u vergi dairelerine verilmesi mümkündür. Burada
operasyon maliyeti aç›s›ndan hangisi rasyonel ile ona göre tercih yap›labilecektir.

Sigorta acenteleri ise son olarak A¤ustos ay›nda Temmuz ay›na iliflkin beyannameyi
verecekler ve bundan sonra da BSMV ile ilgili iflleri olmayacakt›r. Zira 1 A¤ustos'tan iibaren
BSMV mükekellefiyetleri kanunen bitmifl olmaktad›r. Bu durumda ba¤l› bulunduklar› vergi
dairelerine baflvurarak BSMV mükellefiyetlerini terkin ettirmeleri uygun olacakt›r.

Kanun'un yürürlük tarihinden itibaren acentelerin BSMV mükellefiyetlerinin sona erecek
olmas› nedeniyle bu tarihten sonra geçmiflte acente taraf›ndan tanzim edilmifl olan poliçelerin
iptal edilmesi halinde ilgili vergilerin sigorta flirketi taraf›ndan düzeltilmesi uygun olacakt›r.

Acentelerin BSMV yönünden durumlar› özetle bu olmakla beraber, sigorta
acentelerinin arizi mahiyetteki KDV konusu ifllemleri için ise KDV mükellefiyetleri eskiden
oldu¤u gibi devam edecektir (örne¤in; gayrimenkul, oto, sabit k›ymet sat›fl›, kira geliri,
dan›flmanl›k v.b. gibi). Bu gelirlere iliflkin giderlere ait al›fl faturalar›ndaki KDV  hesaplanan
KDV'den indirim konusu yap›lacakt›r (örne¤in kira geliri elde edilen binan›n bak›m onar›m
giderleri). Bunun d›fl›ndaki sigortac›l›k ifllemleri çerçevesindeki direkt veya indirekt
harcamalar›n KDV'leri ise faturan›n kendisi gibi gider yaz›lacakt›r.

Bu arada, de¤ifliklikler yapan 5766 say›l› Kanun’un 12. maddesi ile Katma De¤er
Vergisi Kanunu’nun 17/4-e maddesinde de de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Asl›nda; Katma de¤er
vergisinden istisnas›na iliflkin madde yeniden yaz›lm›flt›r. Maddede “BSMV konusuna giren
ifllemler ile sigorta arac›lar›n›n sigorta flirketlerine yapt›¤› sigorta muamelelerine iliflkin
ifllemlerin...” katma de¤er vergisinden istisna oldu¤u net bir flekilde belirtilmifltir. Bu
çerçevede gerek y›l sonunda sat›fl performans›na ba¤l› olarak ödenen komisyonlar, gerekse
poliçe primi üzerinden hesaplanarak ödenen komisyonlar›n da (teflvik komisyonlar›) istisna
kapsam›nda oldu¤unu düflünmekteyiz.

Dolay›s›yla, sigorta arac›lar›n›n (acenteler) bundan böyle sadece arizi mahiyetteki
ifllemleri katma de¤er vergisine tabi olacakt›r. Bunun için sigortac›l›k faaliyeti d›fl›ndaki bu
ifllemler için fatura düzenlenmesi gerekir. Bilindi¤i gibi, 243 no.lu Tebli¤’in ilgili bölümünde
sigorta iflindeki has›latlar için fatura yerine “poliçe ve sigorta gider belgesi” öngörülmüfl,
di¤er ifllemler için ise bir aç›klama yap›lmam›flt›r (gayrimenkul veya sabit k›ymet sat›fl›, kira
gelirleri, dan›flmanl›k v.b. gibi ifllemler).

Sonuç olarak yap›lan de¤ifliklerle sigorta yetkili acenteleri art›k BSMV mükellefi
olmayacaklard›r. Bunun yan›s›ra, “..... sigorta arac›lar›n›n sigorta flirketlerine yapt›¤› ve
sigorta muamelelerine iliflkin ifllemler.....” de KDV'den istisna olacakt›r. 5684 say›l› Sigortac›l›k
Kanunu hükümleri çerçevesinde de yetkili acentelerin baflkaca ticari ifl yapmalar› zaten
mümkün olmad›¤› için sonuçta sadece yukar›da bahsetti¤imiz anlamda arizi nitelikteki
gelirleri dolay›s›yla KDV mükellefiyeti söz konusu olacakt›r. Çünkü acentelik faaliyetleri
d›fl›nda baflka bir ifl yapma yetkisi olmayan acentelerin gelirlerinin tamam› esasen sigortac›l›k
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faaliyetlerinden elde ettikleri komisyonlardan oluflacakt›r.1

Yap›lan de¤iflikler konusunda görüflümüz yukar›daki gibi olmakla beraber konuya
iliflkin olarak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n aç›klamalar›n›n takip edilmesi gerekmektedir.

2. Sigorta fiirketlerindeki BSMV Matrah› Poliçede Yer Alan Prim Tutar› 
Olacakt›r. Yang›n Sigorta Vergisi Üzerinden BSMV Ödenmeyecektir.

Gider Vergileri Kanunu'nun 31. maddesinin ikinci f›kras›ndan sonra gelmek üzere,
maddeye “sigorta flirketlerindeki matraha” iliflkin olarak bir f›kra eklenmifltir. Buna göre;
"Sigorta ifllemlerinde verginin matrah›, bu ifllem dolay›s›yla poliçede yer alan prim tutar›d›r.
Prim tutar›n›n hesab›nda, sigorta ifllemi dolay›s›yla komisyon ve benzeri adlarla sigorta
arac›lar›na yap›lan ödemeler indirim konusu yap›lamaz."

Böylece sigorta flirketleri aç›s›ndan BSMV matrah› poliçede yer alan prim tutar›
olacakt›r. Buna göre yang›n sigorta vergisi üzerinden de BSMV ödenmesi son bulacakt›r.

Bilindi¤i üzere eski uygulamada böyle net bir ifade olmad›¤› için 2464 say›l› Belediye
Gelirleri Kanunu’nun 40-44. maddeleri uyar›nca tahakkuk eden ve  müflterilere yans›t›lan
yang›n sigorta vergisi üzerinden de BSMV ödenmekteydi. Çünkü eski uygulamada, “Banka ve
sigorta flirketlerinin her ne flekilde olursa olsun yapm›fl olduklar› bütün muameleler dolay›s›yla
kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben ald›klar› paralar banka ve
sigorta muamele vergisine tabidir” fleklindeki genel madde uyar›nca, müflteriye yans›t›lan (=
müflteriden tahsil edilen) yang›n sigorta vergisi de “lehe al›nan para” olarak de¤erlendiriliyordu.

Bu madde de 1 A¤ustos'ta yürürlü¤e girecektir.

III. Sonuç:

Banka ve sigorta muamaleleri vergisi matrah› konusunda sigorta sektörü için kanuna
ilave bir f›kra eklenmifl ve matrah›n prim tutar› oldu¤u aç›kça belirtilmifltir. Böylece eski uygulamadaki
yang›n sigorta vergisi üzerinden de vergi al›nmas› gibi bir çok tart›flma son bulmufltur.

Yine BSMV mükellefinin “sigorta flirketleri” oldu¤u aç›kça hükme ba¤lanm›flt›r.
Böylece geçmifl dönemde s›k›nt›lar yaratan bir uygulama olan; sigorta acentelerinin BSMV
beyannamesi vermeleri sona ermifltir. Asl›nda eski uygulamada zaten sigorta flirketlerinin
kay›tlar›na göre beyanname veren sigorta acenteleri, yoruma aç›k ( örne¤in poliçe iptallerindeki
vergi indirimi gibi) baz› konular nedeniyle vergi inceleme elemanlar› taraf›ndan cezal› vergi
tarhiyatlar›na tabi tutulmaktayd›lar. Bu tarhiyatlara karfl› da acenteler, “asl›nda BSMV
mükellefinin sigorta flirketleri” oldu¤unu iddia ederek kendilerini Vergi Yarg›s›'nda
savunmaktayd›lar. Dolay›s›yla bundan böyle sorunlar söz konusu olmayacakt›r.

Sonuç olarak yap›lan düzenlemeler sektör aç›s›ndan olumlu olmufltur.
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15684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu’nun 23. maddesinin 10.f›kras›nda “...kendilerine sözleflme yapma ve prim tahsil etme
yetkisi verilen sigorta acenteleri bireysel emeklilik ifllemleri ile ilgili acentelik faaliyeti d›fl›nda baflka bir ticari faaliyette
bulunamaz.” denilmektedir.


