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Öncelikle arac› kurumlar ve sonra da bankalar nezdinde vergi inceleme elemanlar›nca
bafllat›lan incelemelerde, repo-ters repo ifllemlerinde  maliyet unsuru dikkate al›nmayarak,
toplam brüt gelir üzerinden BSMV ödenmesi gerekti¤i öne sürülmekte ve bu çerçevede
raporlar yaz›lmaktad›r. Bu konudaki incelemeler halen devam etmektedir. Ayn› konuda
yaz›lan raporlara istinaden yap›lan vergi tarhiyatlar›nda baz› mükelleflerce uzlaflma alternatifi,
baz›lar›nca da konunun yarg›ya intikal ettirilmesi alternatifleri tercih edilmifltir.

Bu konudaki ilk mahkeme karar›n› BFS-7 no.lu sirkülerimizle sizlere iletmifltik. Söz konusu
kararda; ‹stanbul 4. Vergi Mahkemesi; “ Ters repo ile al›nan menkul k›ymetlerin sonradan
arac› kurum taraf›ndan müflterilere sat›lmas› halinde (= repo yap›lmas›); sat›fl tutar›ndan
söz konusu menkul k›ymetlerin repo faiz giderini de içeren maliyet bedelinin düflülmesinden
sonra kalan fark›n BSMV'ye tabi tutulmas› gerekti¤ine” hükmetmifltir. (30.04.2007 tarih ve
E:2007/90-K:2007/1141 say›l› karar)

BSMV konular›ndaki ihtilaflar esas itibariyle matrahtaki “lehe al›nan para” kavram›n›n Maliye
inceleme elemanlar›nca farkl› yorumlanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu yorumdan hareketle
sorun ç›kan tek konu repo-ters repo konusu de¤ildir. Yine yürütülmekte olan baflka bir vergi
incelemesinde de “kredi kartlar›ndaki al›nan ve verilen komisyonlar” araflt›rma konusu
yap›lmaktad›r.

Bu konulara iliflkin olarak Maliye Hesap Uzmanlar› Derne¤i’nin yay›mlad›¤› VERG‹ DÜNYASI
dergisinin Eylül/2007 say›s›nda ç›kan ve “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Matrah›nda
Lehe Al›nan Para ve Repo-Ters Repo ‹fllemlerinde Durum” bafll›kl› makaleyi bilginize
sunuyoruz.

Bu makalede konu çeflitli aç›lardan ele al›nm›fl ve öncelikle BSMV’de “lehe al›nan para”
baflka deyiflle “verginin matrah›” irdelenmifl, ayr›ca repo-ters repo ifllemlerindeki durum
de¤erlendirilmifltir. Özellikle, son günlerde karfl›lafl›lan vergi incelemeleri nedeniyle söz
konusu makaleyi sizlere iletmeyi faydal› görüyoruz.

Bu konuda ek bilgi almak veya olas› bir vergi incelemesi halinde de gerekli deste¤i vermek
için bizimle temas kurabilirsiniz.
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BANKA ve S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹ MATRAHINDA LEHE
ALINAN PARA ve REPO-TERS REPO ‹fiLEMLER‹NDE DURUM

I. Girifl:

Bu yaz›m›z›n konusu, Banka ve Sigorta Muamaleleri Vergisi matrah›ndaki “lehe
al›nan para” tabirininin irdelenmesi ve esas itibariyle " BSMV aç›s›ndan lehe al›nan
para"n›n o ifllemdeki giderler ve maliyet düflüldükten sonra kalan net tutar olup
olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› olacakt›r. Ayr›ca bu çerçevede, repo ve ters repo
ifllemlerinde olmas› gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi matrah› ele
al›nacakt›r.

II. Yasal Durum:

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Tarihi Geliflimi ve Vergi 
Reform Komisyonu Raporlar›

“BSMV, 01.01.1957 tarihinden bu yana 6802 say›l› Gider Vergileri Kanunu'nda yer
alm›flt›r. An›lan Kanun, 1984 y›l›nda KDV ile k›smen yürürlükten kalkm›fl (Dahilde
ve ‹thalde Al›nan ‹stihsal Vergisi), ancak finansman üzerinden al›nan bir vergi
özelli¤inde olan BSMV, bugüne dek oran de¤ifliklikleri ile uygulanm›fl bulunmaktad›r.”

“An›lan vergi bir tür finansman ve sigorta hizmetlerine uygulanan muamele
vergisidir. Bat›da yay›l› tipte bir muamele vergisi olan Alman “UMSATZSTEUER”
ile bafllam›fl Fransa da “CHIFFRES 'D AFFA‹RES” olarak uygulanm›flt›r.“

“Kanun’un Türkiye'de uygulanmas›, önce sadece banka ve sigorta flirketlerindeki
rutin ifllemlerde bafllam›fl ancak daha sonra ar›zi ifllemler (Gayrimenkul / Araba
sat›fl› / Kiralama ‹fltirak kazanc› kar pay› gibi unsurlar) BSMV kapsam›na al›nm›fllard›r.
Ancak buna karfl›l›k mükerrer vergilemenin önlenmesi için istisnalar da ço¤alt›larak
kanun de¤ifliklikleri ve tebli¤ler vas›tas›yla BSMV uygulamas› bugünlere gelmifltir.”

“Bilindi¤i üzere Distortion Fiscale (çarp›t›lm›fl vergileme), sal›nan bir verginin
rekabet eflitli¤ini bozmak suretiyle ekonomik faaliyeti ters ve olumsuz etkilemesidir.”

“Vergi reform komisyonu BSMV gerekçesi ile ilgili mütalaa raporunda iki mahzura
temas etmifltir. Bu mahzurlar söyle aç›klanm›flt›r:

Vergi kapsam›n›n geniflletilmesi verginin amac›n› çarp›tmaya dönüfltürür
ve vergi etkisini kaybeder.

Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Kanunu 28. madde hükmünün, banka
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ve sigorta flirketlerinin o geliri elde etmek için yapt›klar› giderleri ve
maliyetleri dikkate almaks›z›n (özellikle ifltirak kazançlar›, gayrimenkul 
ve demirbafl sat›fllar› gibi) brüt gelir üzerinden al›nmas› fleklinde
yorumlanmas›, an›lan verginin, bir sermaye / aktif vergisi haline dönüflmesi
ve Türkiye'de ileride oluflacak sermaye piyasas› aç›s›ndan mahzurlu
görülmektedir.

Görülece¤i gibi asl›nda kanun yap›c›lar, BSMV'yi sadece banka ve sigorta
muamelelerine ait oldu¤unu, bu muameleler d›fl›ndakilerin BSMV kapsam› d›fl›nda
oldu¤unu düflünebilmifller, hatta banka ve sigorta muamelelerine bir tarif standard›
getirmek istemifllerdir. Bu çerçevede de; “lehe al›nan para” tabiri ile  verginin flirket
lehine kalan paradan, baflka deyiflle kazanç üzerinden al›nmas› amaçlanm›flt›r.1

2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Vergiyi Do¤uran Olay

Kanun'un 28. maddesine göre; 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 muameleleri
vergisine tabidir. Madde metni aynen afla¤›ya al›nm›flt›r.

Madde 28 - (3297 say›l› Kanun’un 16. maddesiyle de¤iflen flekli) Banka ve sigorta
flirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’na göre
yapt›klar› ifllemler hariç olmak üzere, 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 muameleleri vergisine tabidir.

(2447 say›l› Kanun’un 6. maddesiyle de¤iflen flekli) Bankerlerin yapm›fl olduklar› banka
muamele ve hizmetleri dolay›s›yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden
veya hesaben ald›klar› paralar (kendileri veya baflkalar› hesab›na menkul k›ymet al›p
satmay›, al›m-sat›ma tavassut etmeyi veya al›p satt›klar› menkul k›ymet karfl›l›¤› borçlar›
ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolay›s›yla lehlerine kalan
paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sa¤lamak üzere
devaml› olarak para toplama ifliyle u¤raflanlar›n toplad›klar› paralara sa¤lad›klar› gelir ve
menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karfl›l›¤› gibi adlarla ald›klar› paralar dahil)
da banka muamelelerivergisine tabidir.

2279 say›l› Kanun’a göre ikraz iflleriyle u¤raflanlarla ikinci f›krada belirtilen muamele ve
hizmetlerden herhangi birini devaml› olarak yapanlar bu Kanun’un uygulanmas›nda banker
say›l›rlar. Bir flahs›n münhas›ran alt›n al›m ve sat›m› ile u¤raflmas› banker say›lmas›n› gerektirmez.

Buna göre, Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinde verginin konusu afla¤›daki
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iki unsurun birden var olmas› flart›na ba¤lanm›flt›r:

a) Banka ve sigorta flirketlerince her ne flekilde olursa olsun, bir muamele
yap›lm›fl olmas› ve bundan dolay›,

b) Kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben bir
para al›nm›fl bulunmas›.

Kanun'dan anlafl›ld›¤›na göre, verginin do¤mas› için bir banka, arac› kurum veya
sigorta flirketince her ne flekilde olursa olsun bir muamele yap›lmas› ve bundan
dolay› kendi lehlerine nakden veya hesaben bir para al›nmas› gerekir.

Baflka bir deyiflle, BSMV için yukar›daki iki unsurun birlikte var olmas› flartt›r. Bir
muamele yap›lm›fl olmakla beraber karfl›l›¤›nda bir para al›nm›fl de¤ilse, vergiyi
do¤uran olay›n meydana gelmeyece¤i flüphesizdir. Öte yandan, banka veya sigorta
flirketi lehine, bir para al›nm›fl fakat bu para bir muamele yap›lmadan elde edilmiflse
vergiyi do¤uran olay yine meydana gelmemifltir.

Tekrarlayacak olursak; Kanun’a göre vergiye tabi olan fley “muamele” de¤il, yap›lan
muamele neticesinde lehe kalan parad›r. Baflka deyiflle verginin konusu parad›r.
Yine istisnalar ile ilgili 29. madde de vergiden istisna edilen daima “paralar”d›r.
Bu maddenin hiç bir f›kras›nda “muamele”nin vergiden istisna edildi¤ine dair bir
kay›t mevcut de¤ildir.2

Buna göre, örne¤in; bir bankan›n yapm›fl oldu¤u bankac›l›k ifllemleri nedeniyle
lehine kalan paralar, gayrimenkulünü kiraya vermesinden dolay› ald›¤› kiralar, bir
gayrimenkulünün al›fl ve sat›fl aras›nda banka lehine kalan mebla¤lar vergiye tabi
olacakt›r.

3. “Lehe Al›nan Para” Kavram›

Yukar›da bahsedildi¤i üzere; vergi matrah› olarak kanun koyucunun yaklafl›m›,
tahsil edilen tutar›n toplam›n›n de¤il, esasen bu tutar içindeki “kendi lehine al›nan”
kazanç/kar tutar›n›n esas al›nmas›d›r.   “Lehe al›nan”dan kas›t bu olmal›d›r. Zira
verginin konusu bir muamele neticesinde lehe kalan  parad›r.

Yasa metninde de, “lehe al›nan paralar” denmektedir. Aksi düflünülseydi  “al›nan
paralar” denirdi. Kanun’da toplam sat›fl bedelinin matrah olarak belirlendi¤i tek
durum, döviz sat›fllar›d›r. Matrah ile ilgili 31. madde de “kambiyo al›m sat›m
muamalelerinde kambiyo sat›fl tutar›n›n” vergiye tabi olaca¤› belirtilmifltir. Buna
göre kambiyo (döviz) sat›fllar›nda matrah, toplam sat›fl bedelidir. BUNUN DIfiINDAK‹
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‹fiLEMLERDE ‹SE MATRAH, LEHE ALINAN PARADIR.

Yarg› organlar›n›n kararlar›nda da bu anlay›fl söz konusudur (Dan›fltay 7. Daire
E:1997- 4048, Dan›fltay 7. Daire E:1995 -1552, Dan›fltay 7. Daire E:1997-829).

Ayr›ca Maliye Bakanl›¤›n›n son y›llarda verdi¤i muktezalarda da; “BSMV aç›s›ndan
lehe kalan para” o ifllemle do¤rudan iliflkili giderler ve maliyet düflüldükten sonra
kalan tutar olarak belirtilmektedir.3

Bunlardan bir kaç›n› afla¤›daki gibi özetleyebiliriz:

- Komisyon Paylafl›m›:
“...Arac› kurumun, acentelik sözleflmesi imzalad›¤› bankaya komisyon ödemesi
halinde, menkul k›ymet ifllemleri ile ilgili kurtaj gelirinden acentelere (banka
flubelerine) ödenen tutar düflüldükten sonra kalan net tutar üzerinden BSMV
ödenmelidir. Acente konumundaki banka da kendi gelir pay› üzerinden BSMV
ödeyecektir” (‹stanbul Defterdarl›¤›, 4.7.2003 tarih ve BSMV.15-1465/3856 say›l›
mukteza).

- Gider Yans›tmas› Muktezas›:
“... Bu nedenle, ad› geçen bankan›n hizmet karfl›l›¤› olarak ilgililerden yapt›¤›
tahsilatlar nedeniyle maliyetin tam olarak saptanabilmesi durumunda, tahsilat
tutar›ndan maliyet bedelinin düflülmesinden sonra kalan fark banka lehine al›nm›fl
olaca¤›ndan bu paran›n BSMV'ye tabi tutulmas› gerekir” (Maliye Bakanl›¤› Gelirler
Genel Müdürlü¤ü, 28.05.1997 tarih ve 835/22151 say›l› Mukteza).

Görüldü¤ü gibi muktezalarda, birbiriyle iliflkili ifllemler bir bütün olarak tek bir
ifllem olarak de¤erlendirilmekte ve bu ifllemlerden sa¤lanan lehe al›nan tutar
BSMV matrah› olarak kabul edilmektedir.

Öte yandan, Gider Vergileri Kanunu'ndaki di¤er bir prensip de yap›lan ifllem sonucu
lehe kalan paradan bir kez vergi al›nmas›d›r. Bu nedenle vergi mükerrerli¤ini
önlemek için bir çok hüküm vazedilmifltir (örne¤in: Madde 29/a,e,f,j).

E¤er iddia edildi¤i gibi has›lat üzerinden bir vergileme olacak ise, bir repo ifllemine
konu müflteri, BSMV mükellefi bir kurumsa, bu takdirde bu müflteri de ayn› muamele
nedeniyle has›lat üzerinden mükerrer olarak BSMV ödeyecektir. Örne¤in; ayn›
k›ymet kullan›larak bir baflka banka (B Bankas›) ile yap›lan ters repo ba¤lant›l› repo
iflleminde, katlan›lan repo maliyetinin, ters repo gelirinden indirilmemesi
durumunda, ayn› gelir üzerinden her iki banka da mükerrer olarak BSMV ödemek
zorunda kalacakt›r. Bunu rakamla gösterecek olursak, 100 YTL ters repo geliri elde
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eden bir bankan›n, bunun 90 YTL’sini repo maliyeti olarak di¤er bir bankaya
ödemesi durumunda, A bankas› 100 YTL, B bankas› 90 YTL üzerinden BSMV ödemek
zorunda kalacak, repo maliyetine tekabül eden k›s›m mükerrer olarak vergilenmifl
olacakt›r. Bu durumda her bir ifllemin ayr› ayr› BSMV'nin konusuna girdi¤ini iddia
etmek, Kanun'a uygun de¤ildir.

Daha önceki bölümlerde de vurguland›¤› üzere, vergi reform komisyonu da 60'l›
y›llarda  BSMV matrah›nda maliyet /gider unsurlar›n›n göz önünde bulundurulmadan
vergilendirme yap›lmas›n›n vergi tekni¤i aç›s›ndan çarp›t›lm›fl vergileme (Distortion
Fiscale) yarataca¤›n› aç›k ve seçik vurgulam›flt›r (Bir servet veya aktif vergisine
dönüflme olgusu).

SONUÇ itibariyle; “lehe al›nan para” (BSMV matrah›); tahsilat tutar›ndan, yap›lan
muamelenin özelli¤ine göre oluflabilecek ba¤lant›l› do¤rudan gider ve/veya
maliyetlerin indirilmesinden sonra kalan tutard›r. Baflka bir deyimle, muamele
sonucunda yarat›lan net ekonomik katma de¤erdir. Bunun aksi düflünce amac›n›
aflan bir uygulama ve bir vergi çarp›kl›¤› (Distortion Fiscale) yaratacak olup, ayn›
zamanda VUK'un “Kanun Maddelerinin Yorumlanmas›” ile ilgili 3. maddesi hükmüne
de ayk›r›d›r. Sözkonusu maddede Vergi Kanunlar›’n›n, lafzen ve ruhen birlikte
de¤erlendirilmesi gerekti¤i belirtilmektedir.

III. Repo-Ters Repo ‹fllemleri:

Repo/ters repo ifllemlerini düzenleme yetkisi Sermaye Piyasas› Kanunu'nun 22/k
maddesinde; “Sermaye piyasas› araçlar›n›n geri alma veya satma taahhüdü ile al›m ve
sat›m›n›, ilgili sözleflmeleri ve bu sözleflmelere iliflkin piyasa ifllem kurallar›n› düzenlemek ve bu
ifllemlerle ilgili faaliyet ilke ve esaslar›n› belirlemek” fleklinde tan›mlanm›fl ve “Sermaye
Piyasas› Kurulu”na yetki verilmifltir.

Repo/ters repo ifllemleri, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun, Seri:V, No:7 Tebli¤i’nde,
repo/ters repo ifllemlerinin belge kay›t düzeni de Seri:V, No:6 Tebli¤i’nde
düzenlenmifltir.

Tüm bu düzenlemeler dikkate al›narak repo-ters repo ifllemleri ile ilgili olarak
afla¤›daki aç›klamalar› yapmak mümkündür:

Repo, menkul k›ymetlerin belirli bir tarihte belirli bir fiyattan geri alma amac›yla
sat›fl›d›r. Bu ifllemde al›c› taraf elindeki nakdi belirli bir getiri sa¤lamak amac›yla
karfl› tarafa vermekte, bu ifllemin karfl›l›¤›nda geri ödememe riskine karfl› menkul
k›ymeti güvence olarak almaktad›r.

Bilindi¤i gibi, fon fazlas› olan ekonomik birimlerin söz konusu fazlay› de¤erlendirmesi
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için muhtelif finansal araçlar söz konusudur. Repo, vadeli mevduat, menkul
k›ymetlerin kesin al›m›, v.s. bunlardan baz›lar›d›r. Vadeli mevduatta banka kendi
kredibilitesini kullanarak herhangi bir teminat göstermeksizin, müflterisinin fon
fazlas›n› kullanmakta ve vadede belirlenen tutar› ödemeyi taahhüt etmektedir.
Repo iflleminde ise güvence olarak menkul k›ymet teminat› bulunmaktad›r. Bu
nedenle repo faiz oranlar› vadeli mevduat faiz oranlar›ndan daha düflük
olabilmektedir.

Repo iflleminde, ifllem günü itibariyle getiri belirlidir. Her halükarda kifli anaparas›
ve nemas›n› almaktad›r. Ancak, kesin al›m/sat›m iflleminde oldu¤u gibi repo
iflleminde de menkul k›ymetin mülkiyeti ve getirileri al›c›ya geçmektedir.

Arac› kurumlarda repo ve ters repo ifllemlerinin muhasebeye yans›mas›, ifllemin
özüne uygun olarak, menkul k›ymet al›m-sat›m kayd› fleklinde olmaktad›r. Muhasebe
tekni¤i olarak repo/ters repo ifllemlerinden do¤an kazanc›n belirlenmesinde “500
-Yurtiçi Brüt Sat›fllar›” hesab› ve “520-Yurtiçi Sat›fllar›n Maliyeti” hesaplar›
kullan›lmaktad›r.

Böylelikle bu ifllemler sonucu arac› kurumun bu ifllemden elde etti¤i kazanç (kendi
lehine kalan para) belirlenmekte ve bu tutar  6802 say›l› Kanun’un 1. maddesi
uyar›nca arac› kurumlarca banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmaktad›r.

Yukar›ya al›nan hukuki düzenlemeler çerçevesinde repo/ters repo  iflleminin
(mülkiyet de¤ifliminin söz konusu olmas› nedeniyle) bir menkul k›ymet al›m/sat›m
ifllemi oldu¤unda bir flüphe bulunmamaktad›r.

Uygulamada, bir arac› kurum veya banka;

Sahip oldu¤u öz varl›¤›n› de¤erlendirmek (ters repo)
Müflterilerinden gelen repo taleplerini karfl›layacak menkul k›ymetleri,
hukuki risk (karfl›l›ks›z repo ifllemi yapmamak) ve ticari risk (vade
uyumsuzlu¤u, ana para garantisi olmamas› ve  faiz garantisi sa¤layamama)
almaks›z›n yerine getirmek
Müflterilerinin repo talimatlar›n› yerine getirmek

amac›yla repo /ters repo ifllemi yapabilir.

Arac› kurumlarca ters repo ifllemi yap›lmas›n›n en önemli nedeni ise, müflterilerinden
gelen repo talimatlar›n›n yerine getirilmesi gere¤idir. Bu kapsamda, arac› kurum
müflterilerinden gelen repo taleplerinin karfl›lanmas› iki yöntemle olabilir. Bunlardan
birincisi, varsa, flirket özvarl›¤› ile al›nm›fl menkul k›ymetin repo ifllemi ile müflteriye
sat›lmas›d›r. ‹kinci yöntemde ise müflterinin anapara tutar›, faiz beklentisi ve kabul
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etti¤i vade dikkate al›narak, bu unsurlara uygun nitelikteki menkul k›ymetler, arac›
kurum taraf›ndan, üçüncü kiflilerden ters repo yolu ile sat›n al›n›r ve repo yolu ile
ilgili müflteriye sat›l›r.

Genel olarak, arac› kurumlar›n öz varl›¤› müflteri repo taleplerinin tamam›n›
karfl›layacak kadar menkul k›ymet sat›n almaya yeterli de¤ildir. Bunun yan›nda,
arac› kurumlar ticari nedenlerle de kendi portföylerine menkul k›ymet
almayabilecekleri gibi, yine ticari nedenlerle müflterilerinin repo taleplerini kendi
portföylerinden karfl›lamayabilirler.

Zira zaman zaman arac› kurumlar kendi özvarl›klar›n›n kat kat üzerinde müflteri
varl›¤›n›n al›m sat›m›na arac›l›k etmektedirler. Bu arac›l›k ifllemlerinden baz›lar›,
muhasebe tekni¤i ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan belirlenen kurallar
gere¤i, flirketin kendi özvarl›klar›n› da izledi¤i hesaplarda takip edilmekte, ancak
müflteri için yap›lan al›m sat›mlar gün sonunda bu hesaplarda bakiye b›rakmamakta,
müflteri varl›¤› olarak müflteri cari hesaplar› ve naz›m hesaplara intikal ettirilmektedirler.

Görüldü¤ü gibi; repo ifllemi, kendi portföyünde bulunan k›ymetlerle yap›labilece¤i
gibi, ters repo yoluyla al›nan k›ymetlerle de yap›labilmektedir. ‹fllem bu yönü
itibariyle bir arac›l›k faaliyetidir. Arac›l›k faaliyetinin bir sonucu olarak da,
müflterilerin repo taleplerine istinaden, bankan›n ve arac› kurumun ters repo
yoluyla k›ymet edinerek, bu k›ymetleri aynen repoda kullanmas› sonucunda
katlan›lan bu maliyetin, BSMV matrah›na konu teflkil etmemesi gerekir.

Tüm bu aç›klamalar dikkate al›nd›¤›nda, müflteri talimatlar›na uygun olarak ayn›
k›ymetle yap›lan ters repo - repo ifllemlerinin bir bütün oluflturdu¤u görülmektedir
ve ortada “tek bir ifllem” vard›r. BSMV matrah› da bu ifllemden lehimize kalan
parad›r.

Bu yönüyle, ayn› k›ymetle yap›lan repo-ters repo ifllemi tek bir ifllem olarak
de¤erlendirilmeli ve katlan›lan repo maliyeti, toplam has›lattan düflülerek lehe
al›nan paraya (BSMV matrah›) ulafl›lmal›d›r.

IV. Repo-Ters Repo ‹flleminde Lehe Kalan Para:

Yukar›da aç›kland›¤› üzere; müflterilerin repo talimatlar›n›n (=flirketin porföyü
kullan›lmaks›z›n, portföyde uygun menkul k›ymet bulunmamas› veya bu yöntemin tercih
edilmemesi nedenleri ile) yerine getirilmesinin en uygun yolu ters repo ifllemi yap›larak
menkul k›ymet al›nmas› ve bu menkul k›ymetin sat›fl› yap›larak müflterilerinin repo
talimatlar›n›n yerine getirilmesidir.

Bu durumu sa¤lamak için de müflterilerinin talimat›nda belirtti¤i repo vadesine
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uygun vadede, müflterilerinin ana paras›na uygun tutarda ve müflterilerine taahhüt
edilen sat›fl ve geri al›fl bedeline uygun fiyatland›r›lm›fl bir menkul k›ymeti ters
repo ifllemi ile almak en uygun yoldur. Böylelikle, ters repo-repo sürecinde, tüm
al›c› ve sat›c›lar›n (banka-arac› kurum-arac› kurumun müflterisi) vade ve al›fl/sat›fl
bedelini bafllang›çta bildikleri bir ifllem gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.

Zira Sermaye Piyasas› düzenlemelerine göre; müflterilerin repo talebini karfl›lamada
kullan›lacak bir menkul k›ymet al›nmadan (ters repo ifllemi yap›lmadan) repo
ifllemi yap›lmas› (aç›¤a repo) hukuken mümkün de¤ildir.

Tüm bu aç›klamalar dikkate al›nd›¤›nda, arac› kurumlar›n ve bankalar›n müflteri
talimatlar›na uygun olarak yap›lan ters repo-repo ifllemleri bir bütünü oluflturdu¤u
görülmektedir. Ters repo ifllemi yap›lmaks›z›n repo ifllemi yap›lamayaca¤› gibi
(flirket portföyünün kullan›lmas› hali hariç), repo talebi olmad›¤› müddetçe de ters
repo ifllemine gerek olmayacakt›r.

Dolay›s›yla, ters repo gelirlerindeki maliyet unsurunu dikkate al›nmayarak, toplam
has›lat üzerinden BSMV ödenmesi gerekti¤ini iddias› hukuka uygun de¤ildir.

Yarg›’ya intikal eden bir ihtilaf, ‹stanbul 4. Vergi Mahkemesinin 30.04.2007 tarih
ve E:2007/90-K:2007/111 say›l› yarg› karar›yla ilk aflamada mükellef lehine
sonuçlanm›flt›r. ‹stanbul Vergi Mahkemesi verdi¤i kararda; “Ters repo ile al›nan
menkul k›ymetlerin sonradan Arac› Kurum taraf›ndan müflterilere sat›lmas› halinde
(= repo yap›lmas›); sat›fl tutar›ndan söz konusu menkul k›ymetlerin repo faiz
giderini de içeren maliyet bedelinden düflülmesinden sonra kalan fark›n BSMV'ye
tabi tutulmas› gerekti¤ine” hükmetmifltir.

Bu karardaki de¤erlendirme ve anlay›fl, bu konuda daha önce verilmifl ancak Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›nca de¤ifltirilmifl olan ‹stanbul Defterdarl›¤›n›n 07.05.2004
tarih ve BSMV.15-1667/2923 say›l› muktezas› ile tamamen paraleldir.

Bu muktezada da; “... Repo amac›yla müflterilere sat›lan ve daha sonra geri al›nan
menkul k›ymetlerin sonradan banka taraf›ndan sat›lmas› halinde; sat›fl tutar›ndan
söz konusu menkul k›ymetlerin repo faiz giderini de içeren maliyet bedelinden
düflülmesinden sonra kalan fark, banka lehine kalm›fl olaca¤›ndan, bu tutar›n
BSMV'ye tabi tutulmas› gerekir” denilmektedir.

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› ise söz konusu muktezay›, “repo yapmak için ters repo
yap›lmas› zorunlu de¤ildir.” diyerek (12/01/2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.56/5601-1244
/ 1682 say›l› mukteza) de¤ifltirmifl ve iki ifllemin asl›nda bir bütünlük arz etti¤ini
dikkate almam›flt›r.
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V. Sonuç:

Banka ve Sigorta Muamaleleri Vergisi matrah› “her ne nam ile olursa olsun nakden
veya hesaben lehe al›nm›fl parad›r.” Bu da yap›lan tahsilat tutar›ndan o ifllemdeki
giderler ve maliyet düflüldükten sonra kalan net tutard›r. Baflka deyiflle, tahsil
edilen tutar›n toplam› de¤il bu tutar içindeki kazanç/kar tutar›d›r.

Ancak bunun için maliyet ve giderlerin tam olarak tespit edilmesi ve tahsilata konu
ifllem ile direkt ba¤lant›l› olmas› flartt›r.

Ters repo-repo iflleminde de ayn› ka¤›tla yap›lan bir ifllem söz konusudur. Banka
veya arac› kurumun yapm›fl oldu¤u arac›l›k ifllemi bir bütündür. Dolay›s›yla burada
kalan net tutar “lehe al›nan para”d›r ve BSMV'ye tabidir.
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