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Bu sirkülerimizde flirket genel kurullar›n›n yap›lmas›n›n ard›ndan; banka ve sigorta muameleleri
vergisine tabi flirketlerin ifltiraklerinden ald›klar› kar paylar› nedeniyle ödeyecekleri BSMV
konusunda bir hat›rlatma yapmak istiyoruz. (Bu konuda daha önce yay›mlanm›fl olan
2008/17 say›l› sirkülerimize web sitemizden ulaflabilirsiniz.)

Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinde tan›mlanm›fl olan kurumlar›n, elde ettikleri tüm
gelirler prensip olarak banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmaktad›r. Bu
çerçevede BSMV mükellefi olan bu kurumlar›n, ifltiraklerinden ald›klar› temettülerin tamam›
da (Gider Vergileri Kanunu madde 29/e ve f bendi hükümleri haricinde kalan) BSMV'ye tabi
olup, bu temettü gelirleri üzerinden %5 oran›nda hesaplanacak BSMV'nin beyan edilip
ödenmesi gerekmektedir.

Gider Vergileri Kanunu madde 29/e ve f bendi hükümleri uyar›nca;

1. S›nai flirketlerden al›nan kar paylar› üzerinden ve

2. Banka, sigorta flirketi, arac› kurumlardan al›nan kar paylar›n›n BSMV'ye tabi
ifllemlerinden oluflan kar›na tekabül eden k›sm›ndan,

BSMV ödenmemektedir.

S›nai flirketlerden al›nan temettülerde sorun yoktur. fiirket s›nai bir kuruluflsa BSMV
ödenmeyecektir. BSMV mükellefi kurumlardan al›nan kar paylar› içinse; kar pay›n› alan
kurumun bir yaz› ile temettü da¤›t›m› yapan kurumdan, kar›n›n ne kadar›n›n “BSMV'ye tabi
olmayan ifllemlerinden oluflan kar›na tekabül etti¤ini” istemesi gerekmektedir.

Böylece, temettüü oluflturan gelirlerin bir k›sm› üzerinden da¤›tan flirket bünyesinde BSMV
ödendi¤i, bir k›sm› da BSMV'den muaf oldu¤u için, gelirin bu k›s›mlar›n›n ay›klanarak “Gider
Vergileri Kanunu Md. 29/f“ f›kras›na istinaden mükerrer vergi ödenmesinin önüne
geçilmektedir.

Kar da¤›t›m›n› yapan flirket bunu saptayabilmek için flöyle bir ay›r›m yapmal›d›r:

1. BSMV'ye tabi ifllemler + BSMV'den muaf ifllemler
2. BSMV kapsam›nda olmayan ifllemler

‹fllemlerin bu flekilde tasnifi sonucunda, Gider Vergileri Kanunu'na göre BSMV'ye tabi
ifllemler ile BSMV'den muaf/istisna olan ifllemler belirlenerek, BSMV kapsam›nda olmayan
ifllemler tespit edilmektedir. Temettü da¤›tan kurumun gelirlerinin bu flekilde tasniflenmesi
sonucu, “BSMV'li gelir/Toplam gelir” oran›na göre bulunacak yüzde oran› esas al›narak,



Arkan & Ergin

Arkan & Ergin
Member of JPA International

% 86
% 14

BSMV kapsam›na girmeyen gelirlerin toplam has›lat içerisindeki oran›, dolay›s›yla temettü
alacak kurumun ödemesi gereken BSMV'ye ait matrah›n tespiti mümkün olacakt›r.

Vergi mevzuat›m›za göre BSMV mükellefi kurumlar; bankalar, sigorta flirketleri ve finans
sektöründe faaliyet gösteren arac› kurumlard›r. Bunlardan arac› kurumlar›n asli ifllemleri
d›fl›nda kalan dan›flmanl›k hizmetleri, menkul k›ymet saklama hizmetleri, kira gelirleri, sabit
k›ymet sat›fllar› gibi ifllemlerine ait gelirleri nedeniyle KDV mükellefiyetleri söz konusudur.
Baz› gelirleri ise örne¤in “vadeli mevduat faizi” BSMV'ye de KDV'ye de tabi de¤ildir.

Burada dikkat edilecek hususlardan birisi de, toplam has›lat›n tespitinde her türlü gelirin
toplam içersine al›nmas›d›r. Di¤er bir ifade ile kar da¤›t›m›na konu olan tüm gelirlerin
toplam içerisinde bulunmas›d›r. Bu nedenle, kurumun reeskont fleklinde hesaplayarak kar›na
dahil etti¤i gelirleri de (reeskont gelirleri) gelir toplam› içerisine al›nacakt›r.

Konuyla ilgili basit bir örnek, uygulamada yard›mc› olaca¤› düflüncesi ile afla¤›da verilmifltir:

BSMV mükellefi olan (A) bankas›, sermayesine %65 oran›nda ifltirak etti¤i (B) arac› kurumundan
temettü almaktad›r. (B) arac› kurumu esas faaliyet konusu iflleri itibariyle BSMV mükellefi,
baz› gelirleri bak›m›ndan da KDV mükellefidir. Baz› gelirleri ise ne KDV ne BSMV kapsam›ndad›r
(örne¤in mevduat faizi). Da¤›t›ma konu kar›n içerisinde bütün bu gelirler (reeskontlar dahil)
bulunmaktad›r.

Da¤›t›ma konu temettü ile ilgili rakamlar flöyledir:

(B) arac› kurumunun ilgili y›l toplam geliri : 2.000.000 TL
BSMV'si ödenmifl + BSMV'den istisna gelirler toplam› : 1.720.000 TL
BSMV kapsam› d›fl›ndaki gelirler toplam› : 280.000 TL
(KDV konusu gelirler)
BSMV'li Gelir/Toplam Gelir oran›                                   :  
BSMV d›fl› Gelir/Toplam Gelir oran› :  
Bütün ortaklara da¤›t›lan toplam temettü tutar› : 500.000 TL
(A) Bankas›na verilecek temettü tutar›                              : 325.000 TL
(500.000.- x % 65)
(A) Bankas›n›n ald›¤› temettüün BSMV matrah›
Oluflturan k›sm› (325.000.- x % 14)                        : 45.500 TL
(A) Bankas›n›n ald›¤› bu temettü geliri üzerinden
ödeyece¤i BSMV tutar› (45.500.- x % 5) : 2.275 TL

Böylece, BSMV mükellefi (A) Bankas›, ifltirakinden ald›¤› toplam 325.000 TL temettü
üzerinden 2.275 TL tutar›nda BSMV ödeyerek, mükellefiyetini yerine getirmifl olmaktad›r.


