
Arkan & Ergin

Arkan & Ergin
Member of JPA International

Banka, Sigorta fiirketleri ve Arac› Kurumlarda
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Banka ve sigorta flirketlerinin bütün gelirleri banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV)
kapsam›ndad›r. Bu flirketler esas faaliyet konular› olan bankac›l›k ve sigortac›l›k faaliyetlerinin
yan›s›ra, di¤er faaliyetleri ile ilgili olarak da BSMV mükellefidir. Örne¤in, kira gelirleri, sabit
k›ymet sat›fllar›, gayrimenkul sat›fllar›, konser, tiyatro gibi sanat faaliyetleri çerçevesinde
sat›lan girifl biletleri sonucu lehe ald›klar› paralar BSMV'ye tabidir. Özetle, banka ve sigorta
flirketlerinde KDV konusu herhangi bir teslim ve hizmet söz konusu de¤ildir.

Banka ve sigorta flirketlerinde “belge düzeni” için 243 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nde
aç›klamalar yap›lm›flt›r (07.09.1995 tarih ve 22397 no.lu Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r).

Bankalarda durum:

Buna göre bankalar, esas itibariyle yapt›klar› hizmet ve sat›fl ifllemlerine iliflkin kay›tlar›n›n
dayana¤› olan fatura yerine dekont düzenleyeceklerdir. Öte yandan, döviz al›m sat›m
ifllemlerini T.C. Merkez Bankas› taraf›ndan belirlenen esaslara uygun olarak düzenleyecekleri
döviz al›m belgeleri veya döviz sat›m belgeleri ile belgelendirecek, müflterileri ad›na menkul
k›ymet borsalar›nda arac› kurum s›fat›yla yapacaklar› al›m sat›mlara iliflkin olarak da lehlerine
tahakkuk edecek tutarlar› Sermaye Piyasas› Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde
düzenleyecekleri ifllem sonuç formlar› veya bu belgede yer almas› gereken bilgileri de ihtiva
etmek kayd›yla düzenleyecekleri dekontlarla belgelendireceklerdir. Görüldü¤ü gibi, bankalar
aç›s›ndan fatura düzenleme zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Buna göre, bir sabit k›ymet
sat›fl›nda da, konser-tiyatro etkinli¤i girifl ücretlerinde de, kitap sat›fllar›nda da fatura de¤il
dekont kullan›lmas› mevzuata uygundur.

Sigorta ve Bireysel Emeklilik flirketlerinde durum:

Sigorta flirketleri için ise fatura yerine esas itibariyle “poliçe ve komisyon gider belgesi”
düzenleme mecburiyeti getirilmifltir. Buna göre, sigorta flirketleri taraf›ndan düzenlenen
sigorta poliçeleri (ek belgeler "-zeyilnameler-" dahil) Vergi Usul Kanunu uyar›nca düzenlenmesi
zorunlu belgeler kapsam›na al›nm›fl olup, sigorta flirketleri bu poliçeler ve ek belgelere
(zeyilnameler) konu ifllemlere ait tutarlar için ayr›ca fatura düzenlemeyeceklerdir. Yine,
sigorta acente ve prodüktörleri taraf›ndan sigorta flirketlerine sa¤lanan hizmetler nedeniyle
ödenen komisyon bedelleri de sigorta flirketleri taraf›ndan düzenlenecek "Sigorta Komisyon
Gider Belgesi"ne istinaden kay›tlara al›nacakt›r. Acenteler ve prodüktörler bu bedeller için
ayr›ca fatura düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta flirketleri taraf›ndan kendilerine
verilecek sigorta komisyon gider belgesine istinaden has›lat kaydedeceklerdir (Bu konuda
verilen bir mukteza sayfan›n devam›ndad›r).

Ancak sigorta flirketlerinin sigortac›l›k faaliyeti d›fl›ndaki ifllemleri için fatura düzenlenmesi
gerekir. Zira 243 no.lu Tebli¤’in ilgili bölümünde sigorta iflindeki has›latlar için fatura yerine
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poliçe ve sigorta gider belgesi öngörülmüfl, di¤er ifllemler için ise bir aç›klama yap›lmam›flt›r.
Bu sebeple, gayrimenkul veya sabit k›ymet sat›fl›, kira gelirleri v.b. gibi ifllemler için fatura
düzenlenmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla sigorta flirketlerince bu ifller için fatura bast›r›lmas›
veya notere tasdik ettirip kullan›lmas› gerekmektedir. Tabi sigorta flirketleri KDV kapsam›nda
olmad›klar› için düzenlenen faturalar nedeniyle KDV hesaplanmas› söz konusu olmayacakt›r.
Bu ifllemlerde lehe al›nan tutarlar ise BSMV'ye tabi olacakt›r.

Arac› kurumlarda durum:

Arac› kurumlar k›smen BSMV, k›smen de KDV kapsam›ndad›r. Bu kurumlar›n, genel olarak
menkul k›ymet al›m-sat›m› veya arac›l›¤› ifllemleri BSMV kapsam›na girmektedir. Bunlar›n
d›fl›ndaki ifllemler ise BSMV kapsam›na girmemektedir. Arac› kurumlar›n klasik anlamdaki
afla¤›daki ifllemleri;

Menkul k›ymet al›m-sat›m arac›l›¤› komisyonlar›,
Halka arz arac›l›k komisyonlar›,
Menkul k›ymet al-sat kazançlar›,
Repo gelirleri,
Portföy yönetim gelirleri,
Müflteriden al›nan temerrüt faizleri,
Kredili menkul k›ymet ifllemlerinden gelen faizler,
T+2 zamanda hisse bedellerini ödeyemeyen müflteriler için kurum kaynaklar›ndan
yap›lan finansman sebebiyle al›nan bedeller,
Temettü gelirleri (BSMV mükellefi olmayan ifltirakler ile sinai flirketler haricindeki
ifltiraklerden gelen)

ve benzeri gelirler BSMV kapsam›ndad›r. Mevduat faizi geliri ise ne BSMV'ye, ne de KDV'ye
tabi de¤ildir.

Ancak bunlar›n d›fl›ndaki ifllemler KDV kapsam›ndad›r. Arac›l›k esas faaliyeti d›fl›ndaki bu
ifller için fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Örne¤in; dan›flmanl›k hizmetleri, menkul
k›ymet saklama hizmetleri, kira gelirleri, sabit k›ymet sat›fllar› v.b. gibi. Bu çerçevede arac›
kurumlar vermifl olduklar› KDV beyannamelerinde KDV kapsam›na giren faaliyetlerinin girdi
KDV'lerini indirim konusu yapabilir.
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A Tipi sigorta acentesine ait tafl›t›n sat›fl›n›n KDV'ye tabi olup olmad›¤› hakk›nda
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(Vas›tal› Vergiler Gelir Müdürlü¤ü)
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‹lgi: 19.01.2004 tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizden, A tipi sigorta acentesi olarak faaliyetine devam eden ve
sigorta acenteli¤i d›fl›nda bir faaliyeti bulunmad›¤›ndan dolay› katma de¤er vergisi mükellefiyeti
bulunmayan flirketinize ait tafl›tlar›n sat›fl›nda hangi belgenin düzenlenece¤i ve söz konuflu
araç sat›fl›n›n katma de¤er vergisine tabi olup olmad›¤› hususunda bilgi talep etti¤iniz
anlafl›lm›flt›r.

Bilindi¤i gibi, sigorta flirketleri taraf›ndan düzenlenen sigorta poliçeleri (ek belgeler
zeyilnameler dahil) Vergi Usul Kanunu uyar›nca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsam›na
al›nm›fl olup, sigorta flirketleri bu poliçeler ve ek belgelere (zeyilnameler) konu ifllemlere ait
tutarlar için ayr›ca fatura düzenlemeyeceklerdir.

243 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nde, sigorta flirketlerine sa¤lanan
hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri için sigorta flirketleri taraf›ndan Sigorta
Komisyon Gider Belgesi düzenlenece¤i acente ve prodüktörlerin de bu belgeye istinaden
ald›klar› komisyon bedellerini has›lat kaydedecekleri belirtilerek acente ve prodüktörlerin bu
bedeller için ayr›ca fatura düzenlemeyecekleri aç›klanm›flt›r.

Öte yandan, 7397 Say›l› Sigorta Murakebe Kanunu’nun 539 Say›l› Kanun Hükmünde
Kararname ile de¤iflik 9. maddesine göre, "Sigorta sözleflmelerine arac›l›k eden veya bunlar›
sigorta flirketi ad›na yapan gerçek veya tüzel kiflilere sigorta acentesi, sigorta acentelerinin
acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kifli acentelere ise tali
acente" denilmektedir.

Ayn› kanunun 26. maddesine göre, istihsal organlar›na verilecek komisyonlar›n azami
nispetleri ile prim ve ödeme flekillerim tespit eden Ticaret Bakanl›¤›'n›n 21.11.1960 gün ve
4118899 say›l› Tebli¤’inde, sigorta flirketlerinin üretici organlar›; bizzat rejiatro tutarak poliçe
tanzim eden (A) acenteleri, bunlar›n d›fl›nda kalan di¤er acenteler (B) ve prodüktörler olarak
tasnif edilmifltir. Buna göre, (A) acenteleri poliçe tanzimine yetkilidir.

Ayr›ca ayn› maddede sözleflme yapmaya ve prim tahsiline yetkili sigorta acentelerinin,
acentelik d›fl›nda baflka bir ticari faaliyetle u¤raflmayacaklar› belirtilmifltir. (Bu hüküm sözleflme
yapmaya ve prim tahsiline hayat sigortalar› ve zorunlu sigortalarla s›n›rl› olarak yetki verilen

Dosya: GEL.KDV.300.04.
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acenteler hakk›nda uygulanmaz.)

Di¤er taraftan, 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde fatura, sat›lan
emtia veya yap›lan ifl karfl›l›¤›nda müflterinin borçland›¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay›
satan veya ifl yapan tüccar taraf›ndan verilen ticari vesika olarak tarif edilmifl, 232. maddesinde
de, satt›klar› emtiay› veya yapt›klar› ifller için kullanmak mecburiyetinde olanlara yer verilmifltir.

Buna göre, yasa gere¤i acentelik d›fl›nda baflka bir ticari faaliyetle u¤raflmayan
(A) tipi sigorta acentelerinin, sigorta flirketlerince düzenlenen "Sigorta Komisyon Gider Belgesi"
ne istinaden ald›klar› komisyon bedellerini fatura düzenlemeksizin bu belgeye dayanarak
kanuni defterine kaydetmeleri göz önünde bulunduruldu¤unda, söz konuflu acentelerin
aktiflerine kay›tl›-bulunan-sabit k›ymet veya demirbafllar gibi duran varl›klar›n sat›lmas›
esnas›nda sat›fl ifllemini 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 229. ve 232. maddeleri uyar›nca
fatura ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 17/4-e maddesine göre banka ve sigorta
muameleleri vergisi kapsam›na giren ifllemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta
muamelelerine iliflkin ifllemleri katma de¤er vergisinden istisna tutulmufltur.

6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinde, banka ve sigorta flirketlerinin
(Finansal Kiralama Kanunu'na göre yapt›klar› ifllemler hariç) yapt›klar› bütün muameleler
dolay›s›yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun, nakden veya hesaben ald›klar› paralar›n
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi oldu¤u belirtilmifltir.

Yukar›da yap›lan aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere flirketiniz (A) tipi sigorta
acenteli¤i yapt›¤›ndan, iflletmenin aktifinde kay›tl› tafl›t›n sat›fl›n›n fatura düzenlenerek
belgelendirilmesi, al›fl-sat›fl de¤eri aras›nda flirket lehine oluflan müspet fark›n banka ve sigorta
muameleleri vergisine tabi tutulmas›, katma de¤er vergisi hesaplanmamas› gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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