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Kredi Kartlar› Komisyonlar›nda Vergi Tarhiyatlar›
( BSMV'nin Yans›t›lma Özelli¤i )

BFS - 2008/03
‹stanbul, 19.02.2008

Banka sektöründe Maliye Bakanl›¤› inceleme elemanlar›nca yap›lan vergi incelemelerinde,
kredi kart› komisyon gelirlerinde BSMV'nin hesaplanma tarz› nedeniyle ilave vergi tarhiyatlar›
yap›lmaktad›r. Bu konudaki görüflümüz afla¤›dad›r.

Vergi inceleme elemanlar›, yazd›klar› raporlarda, bankalar›n di¤er bankalardan ald›klar› kredi
kartlar› komisyonlar›n›n banka ve sigorta muameleleri vergisini (BSMV) mevzuata uygun
olarak müflteriye yans›t›p, bu flekilde müflteriden tahsil edilen “vergiyi” vergi dairelerine
yat›rma uygulamas›n› yanl›fl olarak de¤erlendirmifller ve BSMV'nin “vergi dahil” al›nan
komisyon bedeli üzerinden al›nmas› gerekti¤ini iddia etmifllerdir.

Bankalar, kredi kartlar›n›n poslarda kullan›mlar›ndan takas komisyonu almaktad›r. Bu
çerçevede, bir bankan›n ihraç etti¤i kredi kart› ile baflka bir bankaya ait POS cihaz›ndan sat›fl
ifllemi veya ATM cihaz›ndan nakit çekme ifllemi yap›ld›¤›nda esas itibariyle bankalar birbirlerine
afla¤›da belirtilen komisyonlar› ödemektedir:

I- Sat›fl Takas Komisyon Geliri/ Gideri
II- Nakit Takas Komisyon Geliri/ Gideri

Bu ifllemlerde, “Sat›fl Takas Komisyonu”nu kart› üreten banka almakta, “Nakit Takas
Komisyonu”nu ise kart› üreten banka ödemektedir.

Bu ifllemlerde geçerli olan komisyon oran›n› Bankalar aras› Kart Merkezi (BKM) belirlemekte
ve bankalar›n alaca¤›/verece¤i komisyon tutarlar› BKM arac›l›¤›yla bankalara iletilmektedir.
BKM arac›¤›yla yürüyen bu ifllemler, BKM ile düzenlenen çok tarafl› bir anlaflmaya göre
yap›lmaktad›r. Baflka deyiflle, BKM'nin saptad›¤› hususlar üzerinde BKM üyesi tüm bankalar
mutab›k durumdad›r. BKM, örne¤in “takas komisyon oran›n› BSMV dahil” olarak tespit
etmiflse, burada komisyon gelirinin BSMV'nin karfl› bankaya yans›t›ld›¤›n› kabul etmek
gerekmektedir.

Gider Vergileri Kanunu'nun içinde düzenlenmifl olan BSMV'nin en önemli özelli¤i müflteriye
yans›t›lmas›d›r. Baflka deyiflle verginin müflteriden tahsil edilmesidir. Örne¤in, bir bankac›l›k
iflleminden al›nan komisyon, faiz veya ifllem ücreti s›ras›nda bunun üzerinden ödenmesi
gereken BSMV müflteriye yani karfl› tarafa yans›t›lmaktad›r. Buna göre, müflteriden veya
karfl› taraftan, ödenecek BSMV, ifllem bedeli olan faiz, komisyon veya ifllem ücreti ile birlikte
ayr›ca tahsil edilmektedir. Böylece sonuç olarak bu verginin mükellefi banka ve sigorta
flirketleri olmakla beraber, as›l yüklenicisi hizmeti alan müflteriler olmaktad›r.

BSMV'nin gerek doktrinde, gerekse vergi sistemimiz içerisinde yans›tmal›, di¤er bir ifade
ile dolayl› vergi olma özelli¤i kabul edilmifl ve bu husus Kanun’un 31. maddesinde aç›kça
düzenleme alt›na al›nm›flt›r.
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6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu’nun 31. maddesinde;

“Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrah›n›n 28. maddede yaz›l› paralar›n tutar›
oldu¤u, vergi matrah›ndan gider ve vergi ad› alt›nda indirim yap›lamayaca¤›, bu kanunla
al›nan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin matraha dahil edilmeyece¤i” hükme ba¤lanm›flt›r.

Matrah› tayin eden bu 31. madde uyar›nca, bankalar›n lehine kalan paralar bu verginin
konusunu oluflturacak, matrahtan vergi ve gider ad› alt›nda bir indirim yap›lamayacak, ancak
bu kanun uyar›nca ödenen BSMV matraha dahil edilmeyecektir.

Nitekim Hesap Uzmanlar› Kurulu Derne¤i yay›n› olan “Gider Vergileri Kanunu ve Aç›klamalar›” kitab›nda;

“....mükellefin faiz, komisyon, prim gider karfl›l›¤›, hatta vergi ve her ne ad ile olursa olsun ald›¤› paralar›
matraha dahil etmesi, ancak bu surette bulunacak matrah üzerinden kanundaki nispete göre hesaplanacak
verginin indirilece¤i, kanunun bu yaz›l›fl tarz›n›n, mükellefin vergi ad› alt›nda kanununa uygun olarak
hesaplanan hakiki vergi miktar› d›fl›nda müflteriden alaca¤› paralar›n vergi matrah›ndan indirilmesine
meydan b›rakmamak amac›n› güttü¤ü”

ifade edilmifltir. Dolay›s›yla bu durumda, müflteriden “BSMV dahil” 105.-YTL tahsil edildi¤inde,
matrah›n 100.-YTL olmas› 5.-YTL'nin de BSMV olarak beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Yukar›da belirtti¤imiz üzere, inceleme elemanlar›nca esas itibariyle, Bankalar aras› Kart Merkezi
(BKM)'nin ifllemin taraf› olmad›¤›, dolay›s›yla üyelerin, yani bankalar›n birbirinden elde ettikleri
komisyon gelirlerinin içinde BSMV oldu¤u yönünde bir belirleme yapamayaca¤› iddia edilmektedir.

Oysa, bankalar›n BKM ile düzenledi¤i çok tarafl› anlaflma, BKM'nin yay›mlad›¤› yönetmelikler
ve kurallar kitab› ile bunlara ilaveten ç›kard›¤› bültenler, tüm üye bankalar›n uymak zorunda
oldu¤u bir kurallar bütünüdür. BKM de komisyon tutarlar›n›n tespitinde yetkilidir. Bu nedenle
çok tarafl› ve taraflar› ba¤lay›c› nitelikteki bu anlaflmaya göre yap›lan ifllemlerdeki “BSMV
dahil” komisyon uygulamas›nda, BKM'nin saptad›¤› hususlar üzerinde BKM üyesi tüm
bankalar mutab›kt›r. O halde, komisyon gelirinin BSMV'nin karfl› bankaya yans›t›ld›¤›n› kabul
etmek gerekmektedir.

Yineleyecek olursak, bu düzenlemeler BKM'ye üye bütün bankalar›n bilgisi dahilinde olup,
vergi inceleme elemanlar›n›n iddias›n›n aksine, ifllemin taraf› her banka di¤er bankan›n
nas›l bir ifllem yapt›¤›n› net bir flekilde bilmektedir. Al›nan komisyonlar BKM taraf›ndan
belirlenmekte, Rekabet Kurumu taraf›ndan onaylanmakta ve ilan edilmektedir. ‹lan edilen
komisyon, BSMV dahil olarak aç›klanmakta ve yukar›da belirtildi¤i gibi BKM'nin ilanlar›nda
ve bültenlerinde BSMV hariç ve dahil tutarlar yer almaktad›r.

Sonuç olarak, BKM'den al›nan komisyonun içinde “BSMV dahil oldu¤unun belirtilmesi” söz
konusu oldu¤una göre, iç yüzde ile BSMV ayr›lmal› (100.-YTL komisyon geliri ve 5.-YTL
BSMV olmak üzere) ve 5.-YTL BSMV ilgili vergi dairesine ödenmelidir. Aksi halde, 105.- YTL
gelir gösterilir ise bunun üzerinden 5.25.- YTL BSMV hesaplanmas› halinde aradaki fark
gereksiz yere iç bünyeden karfl›lanm›fl ve ödenmifl olur.

Bu konularda daha genifl bilgi veya yap›lan tarhiyatlar için hareket tarz›n› belirlemek amac›yla
bizimle temas kurabilirsiniz.


