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Son günlerde kredi kart› komisyon gelirlerinde BSMV'nin nas›l hesaplanaca¤› tart›flma
konusu yap›lmaktad›r. Bu konudaki görüflümüz afla¤›dad›r.

Bankalarca kredi kartlar›n›n poslarda kullan›mlar›ndan takas komisyonu al›nmaktad›r.
Yurtiçinde bu komisyonun oran› Bankalar aras› Kart Merkezi (BKM) taraf›ndan belirlenmekte
ve bankalar›n alaca¤›/verece¤i komisyon tutarlar› BKM arac›l›¤›yla bankalara iletilmektedir.
BKM arac›¤›yla yürütülen 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'sinin karfl› bankaya yans›t›ld›¤›n› kabul etmek
gerekmektedir.

Gider Vergileri Kanunu’muzda, BSMV'nin müflteriden al›naca¤›na iliflkin aç›k bir hüküm
bulunmamaktad›r. Baflka deyiflle, verginin müflteriye yans›t›laca¤›na dair bir düzenleme
yoktur. (Örne¤in KDV sisteminde bu vard›r.) Gider Vergileri Kanunu'ndaki 31. maddede;
“Vergi matrah›ndan gider ve vergi ad› alt›nda indirim yap›lamaz. Bu kanunla al›nan BSMV
matraha dahil edilmez” hükmü mevcuttur. Dolay›s›yla, tart›flma buralardan ç›k›yor. Bir görüfle
göre; bu durumda müflteriden örne¤in 105 YTL al›nd›¤›nda, gelir 105 YTL olmal› ve BSMV
de bunun üzerinden ödenmelidir. Yani, “al›nan bedele iliflkin belgede (vergi dahil) ifadesi
yer alsa da BSMV matrah› 105'tir” görüflü vard›r.

Ancak bu görüfle kat›lmak mümkün de¤ildir. Zira 31. maddenin esprisi, al›nmas› gereken
BSMV d›fl›nda müflteriden al›nacak paralar›n vergi matrah›ndan indirilmesine yol açmamak
içindir. Hesap Uzmanlar› Derne¤i yay›n› olan “Gider Vergileri Kanunu ve Aç›klamalar›”
kitab›nda da belirtildi¤i üzere*, saptanan fiyat ve buna iliflkin belgede “BSMV dahil” deniyorsa
matrahtan bunu ay›rmak gerekir. An›lan kitapta; “Kanun’un bu yaz›l›fl tarz› mükellefin
vergi ad› alt›nda kanuna uygun olarak hesaplanan hakiki vergi miktar› d›fl›nda müflteriden
alaca¤› paralar›n vergi matrah›ndan indirilmesine meydan b›rakmamak amac›n›
gütmektedir.” denilmektedir. Buna göre matrah›n 100 olmas› ve karfl› tarafa yans›t›l›p
oradan tahsil edilen 5 birimin de BSMV olarak beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

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. Zira bu komisyon gelirinin, verilen kredi
dolay›s›yla tahakkuk eden faizin d›fl›nda müflteriden “ayr›ca” al›nan BSMV'den bir fark›
bulunmamaktad›r.
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