
Arkan & Ergin

Arkan & Ergin
Member of JPA International

Hisse Senedi Komisyonunda Paylafl›m,
Acente Komisyon Geliri

BFS - 2007/3
‹stanbul, 08.08.2007

Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na ait, sayfan›n devamindaki iki adet muktezay›
bilgilerinize sunuyoruz.

Bunlardan;

13.06.2007 tarihli olan›, bankalar›n sigorta acentesi olmalar› halinde elde edilen
gelir üzerinde BSMV ödenip ödenmeyece¤ine iliflkindir.

Buradaki aç›klamalara göre, flubeler arac›l›¤›yla düzenlenen poliçeler nedeniyle al›nan
komisyonlar BSMV'ye tabi olacakt›r.

Bankalar yetkili acente (A) olmad›klar›  için poliçelerin primi üzerinden hesaplanan BSMV
“sigorta flirketlerince” beyan edilerek ödenmektedir. Bankalar ise,  bu poliçelerin flubelerde
sat›lmas› nedeniyle  komisyon almaktad›r. Bankalar›n tüm gelirleri prensip olarak BSMV'ye
tabi bulunuyor. Dolay›s›yla, arac›l›k edilen bu poliçelerin prim gelirleri “sigorta flirketleri”
aç›s›ndan BSMV'den istisna olsa dahi, bu ifllerden al›nan komisyonlar›n BSMV'nin genel
prensip hükmü gere¤i bankalarca beyan› gerekmektedir.

04.07.2003 tarihli olan›, arac› kurumlar ile bankalar aras›ndaki hisse senedi
komisyon paylafl›m›d›r.

Buradaki aç›klamalara göre, arac› kurumlar ve bankalar kendilerine isabet eden gelir üzerinden
BSMV ödeyeceklerdir. Böylelikle mükerrer vergileme söz konusu olmayacakt›r.
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Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›

‹lgi: a) 15.03.2002 tarihli ve 34 say›l› yaz›n›z.
b) 04.04.2002 tarihli ve B.07.0.GEL.0.56/5601-563/15187 say›l› yaz›m›z.
c) 25.04.2002 tarihli ve 67/4017 say›l› yaz›n›z.
d) 08.05.2002 tarihli ve B.07.0.GEL.0.56/5601-837/21014 say›l› yaz›m›z.
e) 04.06.2007 tarihli ve 922-44004 say›l› yaz›n›z.

‹lgi (e)'de kay›tl› yaz›n›zda, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olan
sigorta poliçesi üzerinden sigorta flirketleri taraf›ndan tali acente s›fat›yla bankan›za verilecek
komisyonlar›n banka ve sigorta muameleleri vergisinden, istisna olup olmad›¤› hususunda
Baflkanl›¤›m›z görüflü istenilmektedir.

6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinde; “Banka ve sigorta flirketlerinin
10/06/1985 tarihli ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’na göre yapt›klar› ifllemler hariç
olmak üzere, 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
muameleleri vergisine tabidir.” hükmü yer almaktad›r.

5582 say›l› Kanun’un 30. maddesiyle 06.03.2007 tarihinden geçerli olmak üzere
de¤ifltirilen 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinin (i) bendinde; emeklilik
sözleflmeleri, hayat sigortalar› (hayat sigortalar›nda ferdi kaza, hastal›k sonucu maluliyet ve
tehlikeli hastal›klar teminatlar›n›n da ek teminat olarak verildi¤i sözleflmeler dahil) ve sa¤l›k
sigortalar› ile ihracata ait nakliyat sigortalar›nda ve 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nun
38/A maddesinin birinci f›kras›nda tan›mlanan konut finansman› kapsam›nda yap›lan sigortalarda
sözleflme ve poliçe üzerinden al›nan paralar›n banka ve sigorta muameleleri vergisinden
istisna edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Bu hükümlere göre, ilgi (b)'de kay›tl› yaz›m›zda da belirtildi¤i üzere, söz konusu
istisna hükmü, istisna konusu olan sözleflme ve poliçeler üzerinden sadece sigorta flirketlerinin
lehe ald›¤› paralara iliflkin bulunmaktad›r.

Bu nedenle, vergiden istisna olan sözleflme ve poliçeler dolay›s›yla bankan›z taraf›ndan
verilecek acentelik hizmetleri nedeniyle sigorta flirketlerinden al›nan komisyon bedelleri banka
ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmas› gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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Arac›l›k hizmeti karfl›l›¤› elde edilen gelirlerin tamam› üzerinden mi yoksa acentelere
ödenen k›s›m düflüldükten sonra kalan net tutar üzerinden mi BSMV hesaplanaca¤›
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‹lgi: 18.06.2003 tarihli dilekçeniz.

‹lgi dilekçenizde Sermaye Piyasas› Kanunu çerçevesinde arac› kurum olarak faaliyet
gösteren kurumunuzun menkul k›ymet ifllemlerine arac›l›k faaliyetleri sonucu elde edilen
gelirlerin (kurtaj gelirleri) tamam› üzerinden mi, yoksa acentelik sözleflmesi imzalam›fl
oldu¤unuz bankalara komisyon ücreti olarak ödenen k›s›m düflüldükten sonra kalan net tutar
üzerinden mi BSMV hesaplanaca¤› hususunda taraf›m›zdan görüfl talep edilmektedir.

6802 Say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinin ikinci f›kras›n›n parantez içi
hükmünde, bankerlerin menkul k›ymet al›m sat›m›na tavassut etmek karfl›l›¤› komisyon, ücret,
hizmet karfl›l›¤› gibi adlarla ald›klar› paralar›n banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi
tutulaca¤›, ayn› kanunun 31. maddesinde ise, banka ve sigorta muameleleri vergisinin
matrah›n›n 28. maddede yaz›l› paralar›n tutar› olaca¤› belirtilmifltir.

01.02.1982 tarihinde yürürlü¤ü giren 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nun Sermaye
Piyasas› Faaliyetleri bafll›kl› 30. maddesinin f f›kras›ndan sonra gelen 558 say›l› Kanun Hükmünde
Kararname’nin 7. maddesiyle de¤iflen f›kras›nda “Arac›l›k, Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n 31. madde
çerçevesinde yetkili kurulufllar taraf›ndan kendi nam ve hesab›na, baflkas› nam ve hesab›na, kendi
nam›na baflkas› hesab›na al›m-sat›mlard›r. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri dahil her
türlü türev araçlar›n yap›lmas›na arac›l›k da hüküm kapsam›ndad›r” denilmifltir.

Arac› kurumlar›n arac›l›k faaliyetleri ve arac› kurulufllara iliflkin esaslar 07.09.2000 tarih
24163 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan seri: V, 46 no.lu Sermaye Piyasas› Tebli¤i’nde belirtilmifl
olup, bu kapsamdaki faaliyetler banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusuna girmektedir.

Di¤er taraftan, banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergiyi do¤uran olay›n
meydana gelebilmesi için, bir muamele yap›lmas› ve bu muamele nedeniyle nakden veya
hesaben lehe bir para kalmas› gerekmektedir.

Buna göre, kurumunuzun menkul k›ymet ifllemleri ile ilgili arac›l›k hizmeti karfl›l›¤›
elde etti¤i gelirlerden (kurtaj gelirleri) acentelere ödenen tutar düflüldükten sonra kalan net
tutar üzerinden BSMV ödemeniz gerekmektedir. Acente bankalar ise kendi gelir paylar›
üzerinden BSMV ödeyeceklerdir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. Defterdar a.
Nihat UZUNO⁄LU

Defterdar Yrd. V.
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