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Banka ve sigorta muameleleri vergisinin (=BSMV) mükellefi olan banka, arac› kurum, portföy
yönetim ﬂirketleri, sigorta ﬂirketleri, ayn› neviden olan iﬂtiraklerden ald›klar› kar paylar›
nedeniyle Gider Vergileri Kanunu'nun 29/f maddesi gere¤ince BSMV ödememektedir.
Ancak, bu ﬂirketlerin BSMV'ye tabi olmayan iﬂlerinden sa¤lanan kara isabet eden temettü
k›sm› BSMV'ye tabi bulunmaktad›r.

n
i
g

Ayr›ca, madde 29/e uyar›nca, iﬂtirak edilen s›nai iﬂletmelerinden al›nan temettü gelirleri
için de, ayn› ﬂekilde BSMV ödenmemektedir. S›nai mahiyette olmayan, örne¤in ticaret ile
u¤raﬂan ﬂirketlerden al›nan kar paylar› ise BSMV'ye tabi bulunmaktad›r.
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Özetleyecek olursak, BSMV mükellefi iﬂtiraklerden al›nan kar pay›n›n BSMV'li olmayan k›sm›
ile s›nai ﬂirketler d›ﬂ›ndaki iﬂtiraklerden al›nan kar paylar› BSMV'ye tabi bulunmaktad›r.
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Al›nan bu kar paylar›, "iﬂtirak kazanc›" olarak Kurumlar Vergisi Kanunu gere¤ince kurumlar
vergisinden istisnad›r.
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Ancak, istisna tutar›n›n tespitinde, sayfan›n devam›ndaki Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› görüﬂü
do¤rultusunda, ödenen BSMV'nin istisna tutar›ndan düﬂülerek net temettü tutar›n›n kurumlar
vergisi ve geçici kurumlar vergisi matrahlar›ndan düﬂülmesi gerekmektedir (E¤er al›nan kar
pay›n›n tamam› istisna kazanc› olarak matrahtan indirilmiﬂse, buna iliﬂkin BSMV tutar› da
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha eklenmelidir).
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Zira istisna kazançlara iliﬂkin giderler prensip olarak kurumlar vergisi matrah›ndan
düﬂülememektedir.
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‹lgi: 23.08.2006 tarih ve 4299 say›l› dilekçeniz.
‹lgide kay›tl› dilekçenizde, 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinin
(f) bendine göre, bankalar›n sermayelerine iﬂtirak ettikleri banka, banker ve sigorta ﬂirketlerinin
banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi muamelelerinden oluﬂan karlar› d›ﬂ›nda
kalan temettü gelirleri üzerinden BSMV ödendi¤i; söz konusu temettü gelirlerinin ise 5520
say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendine göre istisna
kapsam›nda oldu¤u belirtilerek, ödenen BSMV'nin kurumlar vergisi matrah› aç›s›ndan gider
olarak dikkate al›n›p al›namayaca¤› konusunda Baﬂkanl›¤›m›z görüﬂü sorulmaktad›r.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde, kurumlar vergisinin,
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanc› üzerinden hesaplanaca¤›;
safi kurum kazanc›n›n tespitinde ise Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakk›ndaki
hükümlerinin uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂ olup Gelir Vergisi Kanunu’nun “‹ndirilecek
giderler” baﬂl›kl› 40. maddesinin (6) numaral› bendinde ise iﬂletme ilgili olmak ﬂart›yla; bina,
arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim
ve harçlar›n safi kazanc›n tespitinde gider olarak indirilebilece¤i hükmüne yer verilmiﬂtir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendinde ise,
kurumlar›n, tam mükellefiyete tabi baﬂka bir kurumun sermayesine kat›lmalar› nedeniyle elde
ettikleri kazançlar›n kurumlar vergisinden müstesna tutulaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂ, ayn› maddenin
son f›kras›nda ise “‹ﬂtirak hisseleri al›m›yla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere,
kurumlar›n kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar›na iliﬂkin giderlerinin veya istisna
kapsam›ndaki faaliyetlerinden do¤an zararlar›n›n, istisna d›ﬂ› kurum kazanc›ndan indirilmesi
kabul edilmez.” hükmüne yer verilmiﬂ olup bu hüküm, kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlara iliﬂkin olarak yap›lan giderlerin, kurumun vergiye tabi di¤er kazanç tutar›n›n
tespitinde kurum kazanc›n›n azalt›c› veya zararl› ise bu zarar› art›r›c› bir unsur olarak indirim
konusu yap›lamayaca¤›n› ifade etmektedir.
Buna göre; bankalar›n, sermayesine iﬂtirak ettikleri banka, banker ve sigorta
ﬂirketlerinden iﬂtirak kazançlar› istisnas› dahilinde elde ettikleri temettü gelirleri üzerinden
ödedikleri BSMV'nin, sadece söz konusu istisna, kazanç tutar›n›n tespitinde indirim olarak
dikkate al›nmas› mümkün olup, bankalar›n kurumlar vergisine tabi di¤er kazançlar›ndan ise
indirilmesi mümkün bulunmamaktad›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Baﬂkan a.
Adnan ERTÜRK
Gelir ‹daresi Daire Baﬂkan›

Arkan & Ergin
Member of JPA International

