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06.06.2008 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 5766 say›l› “Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun’da ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ile BSMV
konusunda sigorta ﬂirketlerine yönelik düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r (*Md. 25).
Yap›lan de¤iﬂiklikler aﬂa¤›daki gibidir:
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1. BSMV Mükellefi Sigorta ﬁirketidir. Acenteler BSMV Beyannamesi
Vermeyeceklerdir.
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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.
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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.
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Mükellefiyete 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›nda verilecek BSMV
beyannamesi ise art›k “Sigorta ﬂirketlerince” verilecektir.
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2. Sigorta ﬂirketlerindeki BSMV matrah› poliçede yer alan prim tutar› olacakt›r.
YSV 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 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
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“lehe al›nan para” olarak de¤erlendiriyordu.
Bu madde de 1 A¤ustos'ta yürürlü¤e girecektir.

(*).
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."
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