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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 12.08.2020 

         Sayı : 2020/119 

                                                                  
Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                        

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 07.08.2020 Tarihinde Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 

 

2. Bankacılık Kanunu Uyarınca Finansal Kuruluş Faaliyeti Kabul Edilen 

Faaliyetlerden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan 

Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı “Sıfır” Olarak Belirlenmiştir. 

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 07.08.2020 Tarihinde Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 

 

          Yapılan duyuruyla; 

 

         -Tüm Türkiye çapında uygulanmaya başlayan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

uygulaması ile ilgili kolaylık sağlanması,  

 

        -Pilot illerde yapılan uygulama sırasında tespit edilen hataların en aza indirilmesi ve 

beyannamelerin sorunsuz bir şekilde verilebilmesi için,  

 

        -Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderecek işverenlerin beyannamenin "SGK 

Bildirimleri" bölümünü doldururken dikkat etmeleri gereken hususlar açıklanmıştır. 

 

      • İşverenlerin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz 

etmektedir. 

 

         İlgili kılavuza ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

     • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra 

numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı 

adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek 

gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin 

onaylanması mümkün bulunmamaktadır. 

 

        Sıkça rastlanan hatalara ilişkin uyarılar aşağıda yer almaktadır. 
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      “Sigortalı bilgilerinde "İşe Giriş Bilgisi Yanlış Girildi !!" hatası” 

 

       "Soyadı bilgileri hatalıdır." 

 

       "Adı bilgileri hatalıdır." 

 

      “TC Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.” 

 

Sigortalının tesciline ilişkin hatalar için aşağıdaki linkten düzenleme yapılabilir. 

 

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap 

 

 • SGK tarafından yapılan 05.08.2020 tarihli duyuruya da konu edilen meslek kodu 

bilgisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında önem arz etmekte 

olup, sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin 

RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi 

halinde hata mesajı oluşacaktır. 

 

 • Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için, Vergi İletişim Merkezi (189) 

veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuatsal destek verilmektedir. 

Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler 

verilmektedir. 

 

          Söz konusu duyuru Özet Bültenimiz ekinde yer almaktadır. 

 

2. Bankacılık Kanunu Uyarınca Finansal Kuruluş Faaliyeti Kabul Edilen 

Faaliyetlerden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan 

Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı “Sıfır” Olarak Belirlenmiştir. 

 

        6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesine göre, banka ve sigorta 

muameleleri vergisinin (BSMV) nispeti % 15’dir. Kambiyo muamelelerinde ise matrahın binde 

2’sidir. 

 

        Cumhurbaşkanı (09.07.2018 tarihinden önce Bakanlar Kurulu idi); 

 

       -Bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para 

piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e,  

 

       -Kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on 

katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir. 

 

        Bu yetkiler muhtelif Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları ile kullanılmıştır.  

 

 

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
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        Son olarak; 

 

       -6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 

98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Karar (Karar Sayısı: 2834) ile  

 

       -BSMV oranlarının tespiti hakkındaki ana kararname olan 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki 6 numaralı alt 

bent eklenerek, 

 

        -Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az 

birini yapan yurtdışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında da BSMV oranının 

satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

“6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az 

birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,” 

 

2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 8 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış olup, yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. 

 

 Buna göre, 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Bankacılık Kanunu uyarınca finansal 

kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurtdışında mukim kuruluşlara 

yapılan kambiyo satışlarında da BSMV oranının satış tutarı üzerinden sıfır olarak 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesine göre finansal kuruluş, kredi 

kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası 

faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından en az birini 

yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding 

şirketlerini ifade eder. Bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyet konuları ise anılan Kanunun 

4 üncü maddesinde sayılmıştır. 

 

 Bu değişiklikten sonra güncel BSMV oranları şöyle olmuştur. 

 

a) Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1, 

 

b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki 

borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1, 

 

c) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu 

Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım 

taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1, 

 

d) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu 

Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi 

beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1, 
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e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden % 1, aşağıda sayılan kambiyo 

muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır; 

 

 1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları 

kambiyo satışları, 

 

 2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, 

 

 3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da 

kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, 

 

 4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları, 

 

 5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları, 

 

 6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en 

az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları, 

 

 f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri 

tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden 

çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1, 

 

 g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri 

tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan 

paralar üzerinden %1, 

 

 h) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden % 5. 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


