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Önsöz

Vergi düzenlemelerine global bakış...
İş süreçleri ve kurum yapılarında köklü değişimler mi olacak?
Sayın Okuyucularımız,
Vergide Gündem Aralık sayımızı “Uluslararası Vergilendirmede Gündem” özel sayısı olarak hazırladık.
Vergi düzenlemeleri, günümüzün hızla değişen ve her gün biraz daha genişleyen iş süreçlerine etki edecek hal almaya başladı.
Özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) liderliğinde başlatılan Kar Aktarımı Yoluyla Matrah Aşındırması (BEPS)
Eylem Planı uyarınca ülkeler yerel vergi mevzuatlarında köklü değişiklikler yapmaya başladılar.
Eylem Planı başlangıçta teorik tartışmalar çerçevesinde hareket ediyor gibi görülse de zamanla devletlerin aksiyon almalarını
sağlayan dolayısıyla da günlük hayata etki edebilecek bir yapıya kavuşmaya başladı. Bu noktada OECD ve G20 ülkelerinin plana
verdikleri desteğin süreç üzerindeki katkısı da gözden kaçırılmamalıdır.
Bugün vergi dünyasında neler oluyor diye baktığımızda, özellikle gelişmiş ülkelerin söz konusu Eylem Planı çerçevesinde zararlı
vergi rekabeti yarattığı düşünülen işlem ve yapılara karşı katı vergi düzenlemeleri yapmaya başladıklarını diğer taraftan da
uluslararası yatırımcıların kendi ülkelerinde iş yapmalarını özendirmek için vergi oranlarında indirimler planladıkları görülmektedir.
Devletler, üç ana prensibi (şeffaflık, özün önceliği ve uyum) dikkate alarak, fiktif ya da hibrit araçlarla vergisel anlamda kavranması
zor olan işlem ve yapıların engellendiği bir dünya oluşturulması için ortak hareket edebileceklerini gösterirken, doğrudan yatırım
yapmak isteyen yatırımcılara ise cazip bir vergi rejimi sunmaya çalışmaktalar. Bu kapsamda, kurumlar vergisi oranlarında kademeli
düşüş öngören birçok gelişmiş ülke olduğunu görebiliyoruz. (İngiltere, Hollanda, ABD gibi)
Hiç şüphe yok ki BEPS Eylem Planı ve onun takipçisi olarak ülkelerce alınan aksiyonlar, sadece vergi matrahlarının
hesaplanmasında dikkate alınan düzenlemeler olarak kalmayacak, yatırımcıların ve şirketlerin iş süreçlerine de doğrudan
etki edebilecek bir dünya yaratacaktır. “BEPS Eylem Planı vergi ötesinde bir düzenleme” bakış açısının bugünlerde çok uluslu
şirketlerin tedarik zinciri, bölgesel yönetim süreçleri, özel amaçlı enstrümanlar kullanımı vb. alanlarına etki etmeye başladığını da
gözlemleyebilmekteyiz.
Uluslararası vergilendirmede gündem sayımızda da Türkiye’yi ve Türkiye’ye yatırım yapacak global oyuncuları ilgilendirebilecek
makalelere yer vermek istedik.
Ayrıca BEPS Eylem Planı aksiyonlarına ilişkin olarak çeşitli makaleler de hazırladık. Ülkelerce yapılan değişikliklerin özetlendiği
bir makalede ne tür düzenlemeler ile Eylem Planı'ndaki aksiyonların yerelleştirildiğini sizlere aktarırken bir diğer makalede de
uluslararası vergilendirmenin en trend konularının başında geldiği söylenebilecek dijital ekonomiye ilişkin değerlendirmelere yer
verdik. Tam bu aşamada ise Türkiye’nin çok taraflı anlaşmaya bakış açısına ilişkin bir makalemizi de sizlere sunduk.
Özellikle önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların ilgisini daha da fazla çekeceğini düşündüğümüz bölgesel yönetim merkezi
yapısına ilişkin vergi avantajlarını özetlemek istedik.
Tüm bu makalelerin yanı sıra, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının serbest meslek kazancı maddesinin uygulamasına
ilişkin son Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin (uygulama/yorum değişikliği dahil) değerlendirilmesi, Almanya anlaşmasının bazı
özellikli konularının analizi ve son olarak da OECD Ortak Raporlama Standartlarıyla ilgili açıklamalarımız bu özel sayıda dikkatinize
sunulmaktadır.
“Uluslararası Vergilendirmede Gündem” özel sayısının siz değerli okurlarımız için faydalı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla,
Erdal Çalıkoğlu				
Vergi Bölümü Lideri			

Ateş Konca 			
Uluslararası Vergi Hizmetleri Lideri				
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Vergide Gündem
Ateş Konca
Sebahat Demirer

BEPS Eylem Planı'na hızlı bir bakış…
• Global vergi platformunda son gelişmeler?
		 (Global ajanda)

• Siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerle öngörülmemiş değişikliklerin vergi
uygulamalarına etkisi
• Rekabetçi, “düşük oranlı, geniş tabanlı” vergi ortamları
• Vergi oranlarının düşürülmesi ve yararlı vergi rejimlerinin uygulanması
• BEPS ile ilgili vergi önlemlerinin uygulanması
• Zararlı vergi rekabetinin sınırlanması
• Uyum ve yaptırım düzenlemelerine çok daha fazla odaklanılması
• Vergi idareleri arasında daha fazla işbirliği
• Daha şüpheci ama adil bir vergisel yaklaşım
• Sınır ötesi bilgiye ve çok taraflı fonksiyonel analizlere ulaşma isteğinde artış
• G20 ve OECD gündeminde vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin önem
kazanması

• BEPS kapsamında NE, NASIL uygulanacak?
		 (BEPS Eylem Planı aksiyonlarının sınıflandırılması)
Uyum

Hibrit Enstrümanlar/Kurumların
kullanımı – (2)
Kontrol Edilen Yabancı Kurum
Kazancı düzenlemeleri– (3)

Faiz indirimi– (4)

Zararlı vergi uygulamaları– (5)

Özün önceliği

Şeffaflık

ÇVÖA hükümlerinin kötüye
kullanımı – (6)

Matrah aşındırmasına neden olan
uygulamaların tespitine ilişkin
metodolojilerin belirlenmesi ve analizi
– (11)

İş yeri oluşturan durumlardan
kaçınılması– (7)
(Gayrimaddi varlık transferi
(transfer fiyatlandırması)– (8)
Risk ve sermaye transferleri
(transfer fiyatlandırması)– (9)
Diğer Yüksek riskli işlemler
(transfer fiyatlandırması)– (10)

Beyan zorunluluğu
kuralları– (12)
Transfer fiyatlandırması
dokümantasyonu– (13)
Karşılıklı anlaşma
hükümleri– (14)

Dijital ekonomi – (1)
Çok taraflı anlaşma– (15)
Lokal düzenlemelerde değişiklikler

Karşılıklı çalışma mekanizmalarının incelenmesi

BEPS minimum standartlar

ÇVÖA maddelerin yorumlanması

Çift taraflı anlaşmalarda değişiklikler

Analitik raporlar

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
Akif Tunç
Efe Can Akgül

BEPS projesi ve dünyadaki yansımaları
1. BEPS projesi
Dünya ekonomisinin bilgi teknolojilerinin de sağladığı imkanlarla hiç olmadığı kadar
hızla geliştiği ve yatırımların ülkeler arası hareketliliğinin artıp gri alanlar yarattığı
günümüzde; ülkelerin yerel vergi mevzuatları; Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları'nın
(“ÇVÖA”) kötüye kullanımı, zararlı vergi planlamaları ile teknolojinin gelişmesiyle
çeşitlenip değişen iş modellerinin hızına yetişmemektedir.
Bu durum; vergi otoritelerinin vergi toplayabilme gücünü hiç olmadığı kadar tehdit edip
özel sermayeye vergi avantajı sağlayan vergi mevzuatlarına sahip ülkeler açısından
üstünlük yaratırken diğer ülkelerde vergi gelirlerinin düşmesi özellikle de uluslararası
vergi adaleti açısından büyük bir sorun yaratmaktadır. G20 ülkelerinin bu çağrısına kulak
veren OECD, bu sorunla başa çıkabilmek adına BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”)
(“Kâr Aktarımı Yoluyla Matrah Aşındırması”) Eylem Planı'nı hayata geçirme kararı
almıştır1. Uzun süren çalışmalar neticesinde 15 eylemden oluşan BEPS Eylem Planı,
2015 yılında Antalya’da yapılan G20 zirvesinde tüm ülkeler tarafından onaylanmıştır.
Eylem 1

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi

Eylem 2

Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemelerinin Etkisiz Hale Getirilmesi

Eylem 3

Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC) Kurallarının Güçlendirilmesi

Eylem 4

Faiz ve Diğer Finansal Ödemelerle Matrah Aşındırmasının Önlenmesi

Eylem 5

Şeffaflık ve Özün Önceliği (“Substance Over Form”) İlkesi Temelinde Zararlı
Vergi Uygulamaları ile Daha Etkin Mücadele Etme

Eylem 6

Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanımının Engellenmesi

Eylem 7

İş Yeri Oluşturmaktan Yapay Olarak Kaçınılmasının Önüne Geçilmesi

Eylem 8

Gayrimaddi Hakların Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının (Gayrimaddi Haklar
Özelinde) “Değer Yaratma” Ölçütü ile Uyumlu Olması

Eylem 9

Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının (Risk Ve Sermaye Özelinde) “Değer
Yaratma” Ölçütü ile Uyumlu Olması

Eylem 10 Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının (Yüksek Riskli İşlemler Özelinde) “Değer
Yaratma” Ölçütü ile Uyumlu Olması
Eylem 11 BEPS İle İlgili Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi İçin Ortak Bir Metodolojinin Belirlenmesi
Eylem 12 Vergi Mükelleflerinin Agresif Vergi Planlama ve Stratejilerine İlişkin Bildirimde
Bulunma Zorunluluğu Getirme
Eylem 13 Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi
Eylem 14 İhtilaf Çözümü Süreçlerinin Daha Etkin Hale Getirilmesi
Eylem 15 Çok Taraflı Enstrümanlar Geliştirilmesi
Tablo 1: BEPS Eylemleri2

1 http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm
2 http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm
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Bu girişimin, OECD ve G20 üyesi ülkelere bir tavsiye niteliğinde
olmasına rağmen; ortaya çıkışı ve süreçteki gelişmeler itibarıyla
yine başta OECD ve G20 üyesi olanlar olmak üzere birçok dünya
ülkesinin bu tavsiyeleri yerel mevzuatlarına adapte ederek
uygulamaya geçireceği kaçınılmazdır.
BEPS eylemleri incelendiğinde, uluslararası vergilendirmede ve
özellikle ÇVÖA’ların akdedilirken dayanak olarak alındığı gelirin
kaynak ülkede doğduğu ilkesine dayanan OECD modelinden;
gelirin mukim olunan ülkede doğduğu ilkesine dayanan Birleşmiş
Milletler modeline geçişin özellikle şeffaflık, sürdürülebilirlik
ve gerçeklilik/gerçek amaç olarak sayabileceğimiz üç kavram
üzerinden yaşanacağı anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte; BEPS düzenlemeleri, hukuken ülkeler üzerinde
bağlayıcılığı olmayan kurallar olmakla beraber, bazı aksiyonların
devletler tarafından uygulamaya konulması özellikle Zararlı
Vergi Uygulamalarıyla Mücadele (Eylem 5), Anlaşmaların Kötüye
Kullanımını Engelleme (Eylem 6), Transfer Fiyatlandırması
Belgelendirme Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi (Eylem 13) ve
Vergisel Uyuşmazlıklarını Çözen Mekanizmaların Daha Etkin Hale
Getirilmesi (Eylem 14) üzerinde anlaşılan minimum standartlar
(bağlayıcı/zorunlu eylemler) kapsamında gözetim altına
alınmıştır. Bu doğrultuda OECD tarafından başlatılan Inclusive
Framework çalışması kapsamında 12.10.2017 itibarıyla 102
ülke minimum standartlar olarak kabul edilen bu dört eylemi
uygulamak için taahhütte bulunmuştur3. Bunun yanı sıra OECD
ve G20 üyesi olmayan ülkeler için de minimum standartların
kabul edilmesine ilişkin OECD’nin ciddi çalışmalar yürüttüğü
bilinmektedir4.

2. Eylemlere göre ülke mevzuatlarında yapılan
değişikliklere örnekler5

varlığa sahip olma kriteri İsrail Vergi İdaresinin sirküleri
ile belirlenmiştir. Sirküler uyarınca, önemli derecede
etkiye sahip olmak için fiziki bir varlığa hatta hazırlık veya
santral hizmetleri standartlarının bile aranmasına gerek
bulunmamaktadır.
• İtalya: İtalyan Meclisi, 23.12.2013 tarihinde İtalya KDV
mükellefleri ile dijital platformda reklam hizmeti sağlayan
şirketlerin de KDV mükellefi olması gerektiğini belirten
yasayı kabul etmiştir. Yine bu yasa uyarınca yabancı
dijital reklam şirketleri ile işlem yapan şirketlerin transfer
fiyatlandırması düzenlemesi karşısında; Peşin Fiyatlama
Anlaşması imzalanmadığı durumlarda maliyet artı yöntemi
ile fiyat belirlemesi yapamayacaklarını belirtmiştir. İtalyan
Meclisi, daha önce kanunlaşan KDV mükellefiyeti tahsis
etme zorunluluğunu Avrupa Birliği müktesebatı ile yaşanan
uyumsuzluklar nedeniyle geri çekmiştir. 24.04.2016 tarihi
itibarıyla İtalyan Hükümeti, internet servis sağlayıcılarından
İtalya içerisinde sanal işyerine sahip olanlara stopaj
yükümlülüğü getirmeyi planlamaktadır. Sanal işyeri kavramı,
klasik işyeri kavramından bağımsız olarak yabancı ülkelerde
mukim dijital hizmet sağlayıcı şirketlerin tam mükellef
kimselerle gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin hacmi üzerinden
belirlenmektedir.
İtalya Parlamentosu, Çok Uluslu Şirketlerden faaliyetlerinin
İtalya’da daimi temsilcilik oluşturduğu halde gerekli bildirimleri
yapmayanlara yönelik gönüllü bildirim üzerine kurulu bir
düzenleme yapmak için çalışmalara başlamıştır.
• Japonya: Japonya Koalisyon Partileri, 2015 Vergi Reformu
teklifleri kapsamında, mal teslimi ile uğraşan yabancı ülkede
mukim dijital servis sağlayıcılarının vergilendirilmesini teklif
etmişlerdir.

Bu bölümde BEPS projesinin hayata geçişinin ardından vergi
dünyasına yansımalarına; yani dünya ülkelerinin bu doğrultuda
attığı adımlara, büyük ekonomilerden seçilerek özet halinde
değinilecektir.

• Güney Kore: Güney Kore Meclisi 01.06.2015 tarihinde
yurt dışına elektronik servisi sağlayan yabancı ülke mukimi
şirketlerin KDV mükellefi olacaklarına ilişkin düzenlemeyi
yasallaştırmıştır.

2.1. Eylem 1: Dijital ekonominin vergilendirilmesi

• İspanya: İspanya Vergi İdaresi, OECD birimleri ile
gerçekleştirilecek olan vergi düzenlemeleri için iletişime
geçmiş bulunmaktadır.

• Avustralya: 1 Temmuz 2018’den itibaren geçerli olmak üzere
1000 Avustralya Doları altındaki düşük kıymetli ithal mallar
üzerine Mal ve Hizmet Vergisi (“Goods and Services Tax” –
“GST”) getirilmiştir.
• Çin: Jiangsu Eyaletinin Vergi İdaresi, vergi uyumu konusunda
OECD yetkilileri ile görüşmeye başlamıştır.
• Fransa: Fransa Hükümeti ile bağlantılı olan bir düşünce
kuruluşu dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunda
Eylem 1 ile paralellikler içeren bir rapor hazırlamıştır.
• İsrail: İsrail Meclisi, İsrail içerisinde önemli derecede
yüksek varlığa sahip dijital servis sağlayıcıların, gelir/
kurumlar vergisi ve KDV mükellefi olmalarını öngören
düzenlemeyi 11.04.2016 tarihine yasalaştırmıştır. Dijital
servis sağlayıcıların İsrail içerisinde önemli derecede yüksek

• Amerika Birleşik Devletleri: 2017 mali yılı için açıklanan bütçe
teklifinde Eylem 1’e benzerlikler bulunmaktadır.
• Türkiye: 6745 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile Vergi Usul
Kanunu’nun “Vergi kesenlerin sorumluluğu” başlıklı 11.
maddesine aşağıda yer alan 7 numaralı fıkra eklenmiştir:
“Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup
olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin
vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu
bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya
hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda
gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın
bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp
yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf

3 http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
4 Valerio Barbantini (OECD Senior Advisor – BEPS Project)’nin tebliği, IFA David R. Tillinghast Uluslararası Vergi Konferansı, 2017, İstanbul
5 http://www.ey.com/gl/en/services/tax/ey-beps-developments-tracker
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veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş
nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi
işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler
arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye
yetkilidir.”
Diğer taraftan Vergi Usul Kanunu’na eklenen bu fıkraya
atıf yapan düzenlemeler de yine 6745 sayılı Kanun’un 7.
maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi
Tevkifatı” başlıklı 94. maddesine bent olarak (18 numaralı);
6745 sayılı Kanun’un 65. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun, “Vergi kesintisi” başlıklı 15. ve “Dar
mükellefiyette vergi kesintisi” başlıklı 30. maddelerine
eklenen bentler (sırasıyla ğ ve d bentleri) uyarınca Bakanlar
Kurulunca söz konusu yetki çerçevesinde tevkifat yapma
sorumluluğu getirilenler tarafından yapılan her türlü ödemeler
üzerinden tevkifat yapılmasına imkan sağlanmıştır.
Bu düzenlemeler ile Bakanlar Kurulu’na; vergiye tabi işlemlere
taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırma, belirli
şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etme konusunda
yetki verilmektedir. Bu yetki düzenlemesi ile başta internet
üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemler olmak üzere tüm
ticari işlemlerin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.
Söz konusu düzenlemeler 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
2.2. Eylem 2: Hibrit uyumsuzluk düzenlemelerinin etkisiz
hale getirilmesi
• Almanya: 19.12.2014 tarihinde Alman Vergi İdaresi, BEPS
Eylem Planı'nın 2015 tarihinde sonuçlanmasından sonra bu
eylem planına uygun yasal değişikliklerin yapılması için bir
kurul kurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda 17.12.2015
tarihinde Almanya ve Japonya arasında 1966 tarihli
anlaşmayı yenileyen ÇVÖA akdedilmiştir. Yeni ÇVÖA, BEPS
Eylem Planı ile benzerlikler içermektedir.
• Amerika Birleşik Devletleri: 17.02.2016 tarihinde ABD
2006 tarihli model anlaşmasını revize eden model anlaşmayı
yayınlamıştır.
• Avusturya: Avusturya Meclisi tarafından 24.02.2014
tarihinde, faiz ve gayrimaddi hak ödemelerinin vergi
matrahından indirilebilmesini kısıtlayıcı yeni kurallar
getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre söz konusu
ödemelerin yapıldığı tarafın (gerçek lehdar) hiç ya da
%10’un altında vergiye tabi olması durumunda ödemeyi
yapan taraf bu ödemeleri vergi matrahından indirim konusu
yapamayacaktır. Söz konusu düzenleme 1 Mart 2014
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
• Belçika: 27.05.2016 tarihinde Belçika Bakanlar Kurulu,
kâr dağıtımı sayılabilecek vergi istisnalarını sınırlayan
yasa tasarısını onaylamıştır. 12.10.2016 tarihinde
Belçika ile Japonya yeni ÇVÖA imzalamıştır. 1970 yılında
akdedilen anlaşmanın yerine geçen bu anlaşma yeni OECD
Model Anlaşma ve BEPS Eylem Planı'na uygun olarak
düzenlenmiştir.

• Avrupa Birliği: 20.06.2016 tarihinde Avrupa Birliği üye
devletlerinin maliye bakanlarından oluşan Avrupa Birliği
Ekonomik ve Finansal İlişkiler Konseyi tarafından Vergiden
Kaçınmanın Önlenmesi Direktifi (“The Anti Tax Avoidance
Directive”) kabul edilmiştir. Üye ülkelerin Direktifi 1 Ocak
2019 tarihinden uygulayacaklardır6.
• Fransa: 30.12.2013 tarihinde, BEPS ile uyum çerçevesinde;
düşük vergi oranının uygulandığı ülkelerdeki taraflara
yapılan faiz ödemelerinin vergi matrahında indirim konusu
yapılamayacağına yönelik bir değişiklik yapılmıştır
• İtalya: İtalya Vergi İdaresi tarafından yayınlanan sirküler
ile sermaye artırımı için alınan kredilerin faizlerinin indirim
konusu yapılabilmesinin vergiden kaçınma amaçlı kullanılması
durumunda mümkün olmayacağına ilişkin bir düzenleme
yapmıştır.
• Lüksemburg: 31.12.2015 tarihinde yasalaşan kanunlarla
Lüksemburg, yeni vergiden kaçınmanın önlenmesi kurallarını
vergi mevzuatına eklemiştir.
• İngiltere: 16.03.2016 tarihinde kabul edilen 2017 Yılı Bütçe
Taslağı uyarınca, 2020 yılına kadar BEPS Eylem Planı'nın
yerel hukuka etki etmesi planlanmaktadır.
2.3. Eylem 3: Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC)
kurallarının güçlendirilmesi
• Avrupa Birliği: Avrupa Komisyonu, 25.10.2016 tarihinde
ortak konsolide kurumlar vergisi matrahı (“Common
Consolidated Corporate Tax Base – CCTB”) ile ilgili yeni
düzenlemeler içeren bir teklif sunmuştur. Bu teklif ile kontrol
edilen kurum kazançlarına yönelik düzenlemeler de yapılması
öngörülmektedir.
• Rusya: 18.11.2014 tarihinde Kontrol Edilen Kurum
Kazançlarını (“Controlled Foreign Company - CFC”)
düzenleyen kanun yasalaşmıştır.
2.4. Eylem 4: Faiz ve diğer finansal ödemelerle matrah
aşındırmasının önlenmesi
• Amerika Birleşik Devletleri: Amerikan Hazinesi ve Vergi
İdaresi (IRS), borç tanımını değiştiren düzenlemeyi
13.10.2016 tarihinde kabul etmiştir.
• Hollanda: 20.06.2016 tarihinde Hollanda Hükümeti faiz
giderlerinin indirilmesi (özellikle ilişkili kişiler arası devralma
işlemlerine yönelik) ve ilişkili kişi tanımının genişlemesini
içeren bir tasarı metni sunmuştur.
10.07.2017 tarihinde internet üzerinden Avrupa Birliği
Vergiden Kaçınma Direktifi’nin uygulanmasına yönelik
kamuoyunun görüşlerini talep eden bir duyuru yayınlamıştır.
Duyurunun kapsamında FAVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi
Kâr) üzerinden faiz indirimi kuralı, yatırımlardan çıkışın
vergilendirilmesi, Genel Kötüye Kullanımının Önlenmesi
Kuralları (“General Anti Abuse Rules – GAAR”) ve kontrol
edilen yabancı kurum kazancı bulunmaktadır.

6 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
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• İngiltere: 20.03.2017 tarihinde Birleşik Krallık Hükümeti
tarafından yayınlanan 2017 Bütçe Kanunu (“Finance
Bill 2017”), Eylem 4 doğrultusunda faiz indirimi, kurum
kazancı indirimi gibi hususlara ilişkin kısıtlayıcı düzenlemeler
öngörmektedir.
• Rusya: Rus Hükümeti, 11.06.2015 tarihinde, 2016-2018
yılları için kontrol edilen yabancı kurum ve faiz indirimi
düzenlemelerine yönelik bir vergi politikası dokümanını
onaylamıştır. Ancak bu dokümanda yapılması planlanan
değişikliklere ilişkin detaylar yer almamıştır.
2.5. Eylem 5: Şeffaflık ve özün önceliği (“Substance over
form rule”) ilkesi temelinde zararlı vergi uygulamaları ile
daha etkin mücadele etme
• Almanya: 04.06.2017 tarihinde, Lisans Haklarına ilişkin
Zararlı Vergi Uygulamalarıyla mücadele yasası Alman Resmi
Gazetesinde yayınlanmıştır. Söz konusu yasa, ilişkili kişiler
tarafından yapılan OECD vergi rejimiyle uyumlu olmayan
ve %25 efektif vergi oranının altında kalan gayrimaddi
hak ve benzeri ödemelere ilişkin vergi indirimini kısıtlayıcı
düzenlemeler içeriyor. Bu kurallar 31.12.2017 tarihinden
sonra lisans haklarıyla ilgili tüm ödemeler için geçerli
olacaktır.
• Belçika: 03.08.2016 tarihinde, Belçika vergi mevzuatını
Eylem 5 ile uyumlu hale getirme çalışmaları kapsamında
patent gelirlerinin indirim konusu yapılabilmesine (“Patent
Income Deduction”) imkan sağlayan düzenlemeyi
01.07.2016’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmıştır. Söz konusu indirim yerine geniş kapsamlı
inovasyon indiriminin (“Innovation Deduction”) müessesesinin
getirilmesi beklenmektedir.
• Çin: Vergi İdaresi, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının
Eylem 5 doğrultusunda diğer devletlerle paylaşılmasına
başlanacağını belirtmiştir. Bilgi paylaşımı 01.12.2016
tarihinden itibaren başlayacaktır.
• İsviçre: 17.06.2016 tarihinde 3. vergi reformunu hayata
geçmiştir. Yapılan düzenlemeler BEPS ile paralellikler
içermektedir.
• İsrail: 16.05.2017 tarihinde İsrail Parlamentosu’nda alınan
bir kararla, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere gayrimaddi hak gelirlerine yönelik vergi oranı %6’ya
düşürülmüştür. Getirilen bu değişiklik, ayrıca Eylem 5 ile
uyumlu olarak Ar&Ge faaliyetleri için geçerli olacaktır.
• İtalya: 29.06.2016 tarihinde inovasyon ve araştırma
geliştirme konularında faaliyet gösteren kurumlara belirli
oranlarda vergi istisnası sağlanmıştır.
• Lüksemburg: 04.08.2017 tarihinde Lüksemburg
Parlamentosu’na yeni gayrimaddi hak rejimine ilişkin yasa
tasarısı sunulmuştur. Yeni rejim Eylem 5 doğrultusunda
modifiye edilmiş odak yaklaşımını (“modified nexus
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approach”) düzenlemeleri içermektedir. Mevcut
düzenlemelere benzerlik içeren yeni düzenleme ile, belirli
şartların sağlanması durumunda gayrimaddi haklardan elde
edilen kazanca %80 ve varlık vergisine %100 oranında istisna
getirilmesi planlanmaktadır. Bu düzenlemelerin yasalaşması
halinde 2018 yılından başlayarak 30.06.2021’e kadar
yürürlükte kalması planlanmaktadır.
2.6. Eylem 6: Vergi anlaşmalarının kötüye kullanımının
engellenmesi
• Avrupa Birliği: Avrupa Konseyi, 27.01.2015 tarihinde AnaBağlı Şirket Direktifi’nde (“Parent-Subsidiary Directive”)
kötüye kullanımın önlenmesine (“General Anti-Abuse Rule
- GAAR”) ilişkin düzenlemelerin yer aldığı değişiklikleri kabul
etmiştir. Yapılan düzenlemeler, BEPS Eylem Planı ile paralellik
göstermektedir.
• Almanya: 12.11.2015 tarihinde Avusturalya ve Almanya
arasında BEPS Eylem Planı'nda öngörülen düzenlemelerin
de bulunduğu revize bir ÇVÖA akdedilmiştir. . Söz konusu
ÇVÖA’nın önsözüne anlaşmanın çifte vergilendirmeme
amacıyla kullanılamayacağı şeklinde bir ifade eklenmiş, daimi
işyeri tanımının bağımlı ve bağımsız ajan (“dependent and
independent agent”) müesseselerini de içerecek şekilde revize
edilmiştir.
• Japonya: 22.01.2016 tarihinde Japonya ile Şili arasında
akdedilen ÇVÖA’da Eylem 6 doğrultusunda öngörülen
düzenlemeler de yer bulmuştur.
• 30 Ocak 2017 tarihinde, Japonya ve Avusturya arasında
yürürlükte olan ÇVÖA’nın Eylem 2, 6, 7 ve 14 ile uyumlu
olması amacıyla yenilenmiştir. Söz konusu ÇVÖA’nın
önsözüne anlaşmanın çifte vergilendirmeme amacıyla
kullanılamayacağına ilişkin bir ifade eklenmiştir.
• Hollanda: 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme
ile birlikte, Hollanda’da vergi mükellefi olan şirketlerin
ÇVÖA’lardan yararlanmak istemeleri durumunda sağlamaları
gereken koşullar belirlenmiştir. Bu koşulları sağlamayan
mükelleflerin durumu ÇVÖA’ya taraf olan diğer ilgili ülkenin
Vergi İdarelerine bildirilecektir. Hollanda Hükümeti Malawi ile
akdetmiş olduğu yeni ÇVÖA ve Etiyopya, Gana (10.05.2017
tarihinde imzalanan Protokol Principal Purpose Test (“PPT”)
hükümleri içermektedir. Buna göre ÇVÖA’nın sağladığı
avantajdan faydalanmak için yapılmış düzenlemelere izin
verilmemektedir.), Kenya ve Zambiya ile daha önce akdedilmiş
olan sözleşmelere de Anlaşmaların Kötüye Kullanılmasının
Engellenmesi maddesinin eklenmesine karar verilmiştir.
• Birleşik Krallık: 27.06.2016 tarihinde 2017 Bütçe
planlamasına gayri maddi haklarlar ilgili stopaj düzenlemesi
eklenmiştir. Gayri maddi haklara ilişkin stopaj uygulamasını
ülke içerisinde ki herhangi bir işyerinin ticari faaliyetinin
varlığı halinde gayri maddi hakkın kaynağını Birleşik
Krallığa bağlamayı öngören bu düzenleme daha yürürlüğe
girmemiştir.
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2.7. Eylem 7: İş yeri oluşturmaktan yapay olarak
kaçınılmasının önüne geçilmesi
• Birleşik Krallık: 2015 Bütçe Kanunu ile; normal şartlar altında,
ticari faaliyetleri nedeniyle İngiltere’de İşyeri oluşturması
beklenen çok uluslu şirketlerin girdikleri ikili anlaşmalar veya
ekonomik temeli olmayan işlemler/kurumlar aracılığıyla,
İngiltere’de hazine kaybına neden olduğunu baz alarak,
İngiltere merkezli aktivitelerin işyeri oluşturması yönünde
değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle, 1 Nisan 2015 yılından
itibaren uygulanmak üzere «Diverted Profits Tax» adıyla
%25 oranında yeni bir vergi salınmıştır (İngiltere de Kurumlar
Vergisi oranı 01.04.2017 itibarıyla %19’dur.).
• Fransa: Fransa Anayasa Mahkemesi, 29.12.2016 tarihinde,
Fransa dışında yerleşik veya kurulu tüzel kişiliklerin Fransa’da
kurumlar vergisine tabi olmasını öngören düzenlemeyi iptal
etmiştir.
2.8. Eylem 8-10: Transfer fiyatlandırması eylemleri
• Çin: Zheijang Eyaleti Vergi İdaresinin, yabancı ülkelerde
mukim olan bağlı kurumlara yapılan ödemelerin indirilemezlik
koşullarını düzenleyen ajandayı 30.05.2015 tarihinde
yayınlamıştır. 16.06.2016 tarihinde Çin Vergi İdaresi Masraf
Paylaşımı Anlaşmalarının artık ilişkili kişiler arasında da
yapılsa da Çin Vergi İdaresi’nden ön onaya gerek olmadığını
ve eyaletin vergi idaresine anlaşmanın yapılmasının ardından
anlaşmanın bir kopyasının verilmesinin yeterli olduğunu
belirten bir açıklama yapmıştır. 29.06.2016 tarihinde Çin
Vergi İdaresi tarafından yayınlanan sirkülerde kimlerin
transfer fiyatlandırması belgeleri hazırlayıp sunacağını
belirtmiş ve bunun yanı sıra transfer fiyatlandırması
konusunda OECD’nin BEPS Eylem Planı'nda öngörülen
transfer fiyatlandırması düzenlemeleri örnek gösterilmiştir.
• İtalya: 24.04.2017 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararına
göre emsallere uygunluk ilkesi ve aşağı yönlü ayarlama
mekanizmalarında (“downward adjustment mechanisms”)
BEPS doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır.
2.9. Eylem 12: Mükelleflerin saldırgan vergi planlama
yapılarını beyan etmesi zorunluluğu getirilmesi
• Avrupa Birliği: 21.06.2017 tarihinde Avrupa Komisyonu,
2011/16/EU Direktifi’nde uluslararası işlemlerde Avrupa
Birliği’ndeki vergi danışmanlarına, bankalara, avukatlara ve
diğer aracılara zararlı vergi planlamalarıyla ilgili zorunlu bilgi
değişimi yapma yükümlülüğü getiren bir Konsey Direktifi
tasarısı yayımlamıştır.
• İspanya: 23.05.2014 tarihinde İspanya Şirketler Kanunu’na
getirilen düzenleme ile yüksek vergi riskli ticari faaliyetlere
giren borsaya kote şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin
sorumlulukları arttırılmıştır.

• Birleşik Krallık: 15.05.2016 tarihinde getirilen düzenleme
ile 750 milyon €’nun üzerinde dünya geneli ciroya sahip
çok uluslu şirketlerin, Birleşik Krallık ’da bir yavru şirketleri
veya işyerleri bulunması halinde şirketler vergi planlama
yöntemlerini kamu oyuyla paylaşma zorunluluğu getirilmiştir.
2.10. Eylem 13: Transfer fiyatlandırması belgelendirme
yöntemlerinin gözden geçirilmesi
• Birleşik Krallık: 26.02.2016 tarihinde ülkeden ülkeye
raporlama tekniğini yasalaştırmıştır.
• Fransa: 01.10.2016 tarihinde 2016 Bütçe Kanununa ilişkin
olarak genel tebliğ yayınlanmıştır. Yayınlanan bu tebliğ
ile BEPS’in 13. Eylem Planı uyarınca yapılması gereken
bildirimler düzenlenmiştir.
• İtalya: 30.11.2015 tarihinde ülkeden ülkeye raporlama
zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kanun, İtalya yasaları
uyarınca sorumlu olan ve yıllık dünya geneli bilançosu 750
milyon € u geçen İtalya mukimi ana şirketlere uygulanacaktır.
Bu şirketlerin yavru şirketlerine ilişkin bilgileri de paylaşmak
zorundadır.
• Japonya: 27.04.2016 tarihinde Japonya Vergi İdaresinin
yayınladığı açıklayıcı anlaşma ile OECD BEPS Eylem Planı'nda
öngördüğü transfer fiyatlandırması raporlamasına paralel
düzenlemeler getirilmiştir.
• İspanya: 11.05.2015 tarihi itibarıyla ülkeden ülkeye
raporlama tekniği yasalaşmıştır.
• Türkiye: 16 Mart 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı
internet sitesinde yayınlanan 3 Seri No.lu Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
Genel Tebliğ Taslağı, transfer fiyatlandırması mevzuatında
yoruma açık konulara açıklık getirmenin yanı sıra ülke bazlı
raporlama kapsamında yeni dokümantasyon kurallarını da
içermektedir. Söz konusu Tebliğ halen taslak aşamasındadır.
2.11. Eylem 14: İhtilaf çözümü süreçlerinin daha etkin hale
getirilmesi
• Amerika Birleşik Devletleri: 2006 Model Anlaşmasını revize
eden 2016 Model Anlaşması ile uyuşmazlık çözüm yolları
Amerikan Birleşik Devletlerinin Model Anlaşmasına dahil
olmuştur.
• Avrupa Birliği: 10.10.2017 tarihinde Avrupa Konseyi, Avrupa
Birliği üye ülkeleri arasında çifte vergilendirmeden doğan
uyuşmazlıkların çözümü için tahkimi içeren tasarıyı kabul
etmiştir7.
• Japonya: Almanya ve Şili ile gerçekleştirmiş oldukları
ÇVÖA’larda uyuşmazlık çözüm yolları benimsenmiştir.

7 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/resolution-double-taxation-disputes_en_en
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2.12. Eylem 15: Çok taraflı enstrümanlar geliştirilmesi
• Hong Kong: 26.10.2016 tarihinde Hong Kong Hükümeti
OECD BEPS Eylem Planı'nda öngörülen minimum
standartlara iç hukukunda uyacağını duyurmuştur. Çok
Taraflı Anlaşma Usulüne ilişkin 15. Eylem Planı'nın 2017
senesinin ilk aylarında Hong Kong tarafından imzalanacağı
düşünülmektedir.
• Hollanda: 28.10.2016 tarihinde Hollanda Hükümeti OECD
BEPS Çok Taraflı Anlaşma Usulünü imzalayacağını, meclise
mektup ile bildirmiştir. Anlaşmanın 2017 yılının ilk yarısında
akdedilmesi düşünülmektedir.
• Global: Kâr Aktarımı Yoluyla Matrah Aşındırması (Base
Erosion and Profit Shifting-BEPS) 15 Numaralı Eylem Planı
uyarınca, metni 24.11.2016 tarihinde Ekonomik Kalkınma
ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan “Çok Taraflı
Anlaşma” (“Multilateral Convention to Implement Tax
Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit
Shifting” veya “Multilateral Instrument – MLI”) 07.06.2017’de
Paris’te gerçekleştirilen imza töreninde aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu 68 ülke tarafından imzalanmıştır8.

BEPS ile ilgili değişiklikleri
anlık takip edin…
Ülkelerin BEPS’e ilişkin olarak
yaptıkları son değişiklikleri
EY BEPS Tracker’ı takip ederek
öğrenebilirsiniz.
ey.com/bepstracker

8 http://vergidegundem.com/vergi-sirkuler-detay?circularId=4710224

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
Elif Yılmaz
Görkem Haraçcı

Dijital ekonominin vergilendirilmesi:
Dünya ve Türkiye uygulamasında daimi
işyeri tanımının değiştirilmesi üzerine
değerlendirmeler
I. Giriş
Geçmişten günümüze ekonomik gelişmelere baktığımızda en büyük değişimlerin
teknoloji temelli yaşandığı aşikârdır ve günümüzde de dijitalleşme/elektronikleşmeyle
farklı bir boyut kazanan ekonomi/ticaret ekseninde bu durum gözler önüne
serilmektedir. Dünyada özellikle “amazon.com”dan ilk ürünün bir borsa brokeri
tarafından satılmasından sonra ticaret hayatı zemin değiştirmiş ve son senelerde
hepimizin, istediğimiz yer ve zamanda akıllı telefon veya tabletlerimizden bir dokunuşla
yaptığımız alışverişlerle elektronik ticaret farkında olmasak da gündelik hayatımızın
merkezine oturmuştur. Dijitalleşme, ekonomik hayatı hızlı bir şekilde ilerletip dünyadaki
ticaret hacmini her gün genişletmekle beraber buna dayalı gelişmesi öngörülen ülkelerin
iç politikalarının ve iç hukukunun önemli bir parçası olan vergi mevzuatının da aynı
şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Ancak, küresel şirketlerin içerisinde bulundukları dijital
gelişmelerle, ülke mevzuatlarının bu gelişmeleri ne oranda takip edebildikleri oldukça
tartışmalı bir konuyu oluşturmaktadır. Nitekim geleneksel ticaret yöntemlerini değiştiren
yeni uygulamalar, mevcut mevzuatın ticaret işlemlerinin vergilendirilmesi konusunda
yetersiz kalmasına vesile olmuştur.
Bu kapsamda, elektronik ticaretin vergilendirilmesi üzerine kullanılan yöntemler ve
uygulamalar küresel olarak ele alınması gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Tüm
bunlar ışığında, bu makalede elektronik ticaretin vergilendirilmesi üzerinde durulacak,
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (“OECD”) uluslararası düzenlemelerine ve
Türkiye iç mevzuatının değerlendirmelerine yer verilecektir.

II. Dijital ekonominin vergilendirilmesinde OECD yaklaşımı
ve BEPS 1 numaralı eylem planı kapsamında getirilen çözüm
önerileri
Elektronik ticaretin pek çok farklı tanımı bulunmakla birlikte, esasen bu kavramın,
tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, bilgisayar ağları üzerinden, mal ve
hizmetlerin satışı, tanıtımı, sigortası, dağıtımı ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi anlamına geldiği söylenebilir.
Elektronik ticaret temelde geleneksel ticari işlemlere, örneğin; internet üzerinden
bir aksesuar satın alımına olanak sağladığı gibi, film, müzik, yazılım ya da çeşitli
platformlara üyelik benzeri dijital ürünlerin de alışverişine vesile olmaktadır. Bu noktada,
e-ticaretin kapsamına; mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi, üretim planlaması yapma
ve üretim zinciri oluşturma, tanıtım, reklam ve bilgilendirme, sipariş verme, anlaşma
ve sözleşme yapma, elektronik banka işlemleri ve fon transferi, üretim ve sevkiyat
izleme, tasarım geliştirme ve mühendislik, elektronik para ile ilgili işlemler, borsa, ticari
kayıtların tutulması ve izlenmesi, pazarlama, sayısal imza, elektronik noter, sayısal
içeriğin anında dağıtımı, bilgi oluşturma ve aktarma, vergi ödemeleri, fikri sınai ve ticari
mülkiyet haklarının korunması ve transferi gibi her türlü işlemin girerek bu kapsamı
oldukça genişlettiği söylenebilir.1
1 Leman Kılınçkaya, “E-Ticaret ve KDV Açısından Yarattığı Sorunlar”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 2017, Sayı: 157.

Aralık 2017 - “Uluslararası Vergilendirmede Gündem” özel sayısı

11

Bunun yanı sıra, e-ticaretin vergi mevzuatının uygulanmasında
yol açtığı sorunlardan bazılarını; vergi sorumlusunun kim olacağı
hususu, gelir tanımının ülkelere göre değişmesi nedeniyle
gelirin nasıl vergilendirileceği konusundaki belirsizlikler, gelirin
elde edildiği yerin belirlenmesinde yaşanan güçlükler, KDV
açısından yaşanan sorunlar ve elde edilen gelirin niteliğinin
belirlenmesinde ortaya çıkan güçlüklerin oluşturduğu
söylenebilir. Ortaya çıkan bu sorunların sebepleri ise e-ticaret
ile hayatımıza yeni ürünlerin ve yeni işlemlerin girmesi, gelir
tanımının ülkeden ülkeye göre değişebilmesi, ürünü satılan
şirket, web sunucusu ve aracıların farklı ülkelerde bulunması
olarak sayılabilir.2
Dijital ekonominin vergilendirilmesi konularında
uluslararası platformda çözüm arayışlarının hızlandırıldığını
gözlemlemekteyiz. Bu durum, özellikle klasik işyeri anlayışına
dayanan mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’nın
(“ÇVÖA”) kötüye kullanılması riskinin artmasıyla yani vergi
planlaması ve vergiden kaçınma aracına dönüştürülmesiyle
paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, OECD
bünyesinde dijital ekonomiden kaynaklanan sorunları ele
almak üzere Mali İşler Komitesi tarafından bir görev gücü
(“Task Force on Digital Economy”) kurulmuş ve neticede de
‘Dijital Ekonomiye İlişkin Vergi Sorunları’na yer veren ‘Matrah
Aşındırma ve Kar Aktarımı’ (“BEPS”) 1 numaralı Eylem Planı
oluşturulmuştur.3
OECD tarafından oluşturulan BEPS Eylem Planı 1’de,
e-perakende siteleri, internet reklamcılığı, bulut bilgisayar
sistemleri ve Appstore, Google Play gibi mobil uygulama
mağazalarının vergiden kaçınma yöntemlerine ilişkin örneklere
yer verilmiş ve bu problemlere karşı hem satışın gerçekleştiği
ülke hem de ana şirketin bulunduğu ülke tarafından alınabilecek
tedbirler ele alınmıştır.
Bu kapsamda, OECD tarafından önerilen politikaların aslında
devletler için bağlayıcı bir hukuk kuralı olmadığı belirtilmelidir.
Ancak, OECD tarafından çıkarılan metinlerin her zaman eksik
ve anlaşılamayan noktaları, hatta belli başlı çıkar gruplarının
önceliklerine yönelik uygulamaları olabileceği de unutulmadan
ortaya çıkarılan kuralların devletlerin kendi kurallarını
oluşturmada iyi birer rehber olabileceği de yadsınamaz.4
Nitekim Ekim 2015’te tamamlanan son raporda, dijital ekonomi,
BEPS konuları, bunlara ilişkin vergi sorunları ve ilgili tavsiye/
öneriler şeklinde detaylı açıklamaların yer aldığı bir kaynak
oluşturmuştur.5
Konunun daha somut bir şekilde incelenebilmesi için çok
uluslu şirketlerin elektronik ticarette vergiden kaçınma
amacıyla kullandıkları iş modellerinin, gerek mukimi oldukları
gerekse de müşterilerinin bulundukları ülkeler tarafından
vergilendirme şekilleri ele alınmalıdır. BEPS Eylem Planı 1’de
yer alan bütünleşmiş iş modellerinde yaygın olarak kullanılan
vergi planlama yapılarına baktığımızda e-perakende siteleri,
internet reklamcılığı, bulut bilgi sistemleri ve mobil uygulama

mağazaları yoluyla vergiden kaçınılan örneklere yer verilmiştir.
Bu makalede ise daha fazla öne çıktığını düşündüğümüz internet
reklamcılığının üzerinde duracağız.
Söz konusu örneğe6 ilişkin bilgiler ise şu şekildedir (örneğin
kolay anlaşılabilmesi için işlemler farazi ülke isimleriyle
ilişkilendirilmiştir):
I Co İrlanda şirketi Internet üzerinden dünya çapında müşteri
zincirine çeşitli hizmetler sunmaktadır ve sağladığı çoğu hizmet
için de herhangi bir ücret almamaktadır. Ancak, bu hizmetleri
kullanan müşterilerinin birçok türde verilerine ulaşarak, elde
ettiği verilerden yola çıkarak müşterilerinin ilgi alanlarına
göre reklam vermektedir. I Co gelirinin neredeyse tamamını
yayınladığı bu reklamlardan elde etmektedir.
Reklam hizmetlerinde kullanılan bu teknoloji ve müşterilerin
verilerine ulaşma ve bu verileri müşterilerin ilgi alanlarına göre
reklam verme hizmetini sunan algoritma İrlanda mukimi I Co
tarafından oluşturulmuştur. Bu teknolojiyi Belçika/Lüksemburg
bölgesine dağıtma hakkı iki ülkenin de mukimi olan grup iştiraki
F Co’ya aittir. F Co Şirketi Belçika’da yerleşiktir ancak yönetim
merkezi Fransa’da yer almaktadır. Bu teknolojik sistemi Belçika/
Lüksemburg bölgesine dağıtma hakları FCo tarafından maliyetpaylaşma sözleşmesiyle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, F Co
bu hakları mevcut teknolojik sistemin değerine göre satın
almayı ve Belçika/Lüksemburg bölgesinde bu teknolojiden
faydalanırken gelecekte oluşabilecek AR-GE hizmetlerinin
maliyetini de paylaşmayı kabul etmiştir. F Co. İrlanda’da I Co
tarafından gerçekleştirilen herhangi bir geliştirme faaliyetine
katılmamaktadır.
F Co, satın aldığı hakları işletmesi için, Hollanda mukimi iştiraki
H Co’ya lisanslamıştır. H Co ise bu hakları alt lisanslamayla
Belçika mukimi ve işletmesi olan B Co’ya vermektedir. B Co
kendisine ödenen ve kendisinin F Co’ya ödediği royaltilerden
yalnızca küçük bir miktar kazanmaktadır. H Co ve B Co
Hollanda ve Belçika’da kurumlar vergisine tabi olan ancak
İrlanda’da vergisel açıdan şeffaf olan hibrit işletmelerdir. F
Co’nun Fransa’da fiziksel varlığı personel ve taşınabilir varlıkları
düşünüldüğünde minimum seviyede yer almaktadır. Aslında,
hem F Co’nun hem de H Co’nun bordrosuna kayıtlı personeli
bulunmamaktadır ve faaliyetleri yalnızca farklı otellerde
kiralanarak tutulan ofislerde gerçekleşen yönetim kurulu
toplantılarından ibarettir.
B Co, Belçika/Lüksemburg bölgesinde I Co (İrlanda) grubunun
faaliyetleri için bölgesel merkez olarak yer almaktadır ve grubun
bölgedeki faaliyetlerini yöneterek çok sayıda kişiye istihdam
sağlamaktadır. Aynı zamanda, grubun Belçika/Lüksemburg
bölgesindeki müşterilerine ücretsiz çevrimiçi hizmetler sunan
web sitelerini işletmektedir ve bu bölgedeki reklam satışları
için yasal taraf olarak hizmet etmektedir. Bununla birlikte, bu
web sitelerini yöneten sunucular, bölge genelinde ve/veya
İrlanda'da bulunabilmekte ve I Co tarafından işletilebilmektedir.

2 A.g.e.
3 Dr. Tahir Erdem, “Dijital Ekonominin Vergi Odağındaki bir Sorunu Olarak Sanal İşyeri ve Çözüm Arayışında Güncel Gelişmeler”, Lebib Yalkın
Mevzuat Dergisi, Haziran 2014, Sayı: 126.
4 Serdar Taşdöken, “Mobil Uygulama Satışlarının Vergilendirilmesi: BEPS Eylem Planı Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Vergi Sorunları 		
Dergisi, 2015, Sayı: 326, s.44.
5 Mustafa Cemil Kara; Prof. Dr. Ersan Öz, “Dijital Vergilendirmeye Küresel Bir Bakış”, Vergi Dünyası, 2016, Sayı:424, s. 32.
6 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, ACTION 1: 2015 Final 		
Report, s. 171.
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Günün saatine bağlı olarak, bölgedeki sorunlar için web sitesinin bakımından ve ağın onarımından, grubun farklı üyeleri sorumlu
tutulmaktadır.
B Co ile yapılan reklam hizmet sözleşmeleri, standart sözleşmelere dayanılarak B Co web siteleri aracılığıyla elektronik olarak
sonuçlandırılabilmiştir. Bu sözleşmelerin şartları genellikle I Co tarafından belirlenmiştir. Böylece, Belçika/Lüksemburg bölgesinde
bulunan reklamcılar, R Co'nun ürünlerinin sağladığı hizmetten doğrudan B Co tarafından işletilen bir web sitesi aracılığıyla Belçika'da
bulunan personelle herhangi bir etkileşime girmeden bunu gerçekleştirebilmektedir. Bu reklam hizmetleri, Belçika/Lüksemburg
bölgesindeki veya başka bölgelerdeki müşterileri hedefleyen yerel işletmelere sunulmaktadır.
L Co aynı zamanda Lüksemburg/Belçika bölgesindeki müşterilere satışları arttırmak amacıyla tanıtım ve teknik destek hizmetleri de
vermektedir. Tanıtım ve teknik destek faaliyetlerinin karşılığında B Co, L Co’ya giderlerinin üstüne pay koyarak ödeme yapmaktadır.
Müşteriler ise L Co çalışanıyla muhatap olacak ve B Co çalışanıyla iletişime geçmeyecektir.
Söz konusu yapıyı anlamak için aşağıdaki şema da kullanılabilir:

I Co.
İrlanda

IP hakları

AR-GE Hizmetleri
Websiteleri/Online Hizmetler
Mevcut IP’nin üretimi

Mevcut IP’nin satışı için ödeme
IP için oluşacak AR-GE hizmetleri için sözleşmeye dayalı ödemeler

F Co.
Fransa

Lisans

YK: Fransa
Şirket: Belçika

Royalti

Alt lisans

H Co.
Hollanda

Royalti

Belçika/Lüksemburg
Website işlemleri
Karşılıklı Anlaşmalar

B Co.
Belçika

Ücret (Maliyet artı)
Reklamcılık ücretleri

L Co.
Lüksemburg

Teknik destek
pazarlama teşviki

Lüksemburg müşterileri

Bu anlatılanlar doğrultusunda ilgili ülkelerdeki doğrudan vergiye ilişkin sonuçların da aşağıdaki gibi olması beklenecektir:
Lüksemburg’da ortaya çıkan doğrudan vergi sonuçları
• L Co, faaliyetleri sadece hizmet vermeyle sınırlı olduğundan elde etmesi beklenen gelir de minimal düzeyde kalmıştır.
• Lüksemburg’da, o devlet mukimlerine ve bölgedeki diğer müşterilere yapılan reklam satışından elde edilen tüm gelir B Co’nun
kazancı olarak değerlendirilecektir. L Co’nun Lüksemburg’da bulunan yeterince çalışanı olmadığından ve sözleşme kabulü internet
üzerinden on-line olarak gerçekleştirildiğinden Lüksemburg’da B Co’nun daimi işyeri olduğu da varsayılamayacaktır. Dolayısıyla
Lüksemburg’da, gerek iç hukuk kuralları gerekse ilgili ÇVÖA uyarınca elde edilen söz konusu kazançlar üzerinden herhangi bir
vergi alınamayacaktır.
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Belçika’da ortaya çıkan doğrudan vergi sonuçları
• Belçika, B Co tarafından Belçika/Lüksemburg bölgesinde
yürütülen faaliyetler sonucu elde edilen kazançlar üzerinden
kurumlar vergisi alacaktır. Ancak, B Co kazançlarının
çoğunu zaten Hollanda’daki H Co’ya royalti ödemesi şeklinde
aktarmaktadır.
• Bu royalti ödemesi ilgili ÇVÖA gereğince stopaja tabi
olmayacaktır.
• Belçika iç hukuk kuralları gereği F Co’yu kendi mukimi olarak
görmeyeceğinden, onun elde ettiği kazançlara kurumlar
vergisi uygulamayacaktır.
Hollanda’da ortaya çıkan doğrudan vergi sonuçları
• Hollanda, H Co tarafından elde edilen kazançlara kurumlar
vergisi uygulayacaktır. Ancak bu kazanç zaten H Co tarafından
elde edilen royalti ile F Co’ya ödenen royalti arasında kalan
düşük bir tutar olacaktır.
• Yerel mevzuat gereği Hollanda’dan yapılan royalti
ödemelerine stopaj uygulanmayacaktır.
Fransa’da ortaya çıkan doğrudan vergi sonuçları
• Fransa’da kurumlar vergisi uygulanmayacaktır.
İrlanda’da ortaya çıkan doğrudan vergi sonuçları
• I Co’nun elde ettiği kazançlar üzerinden kurumlar
vergisi ödemesi yapılacaktır. Elde edilen kazançların
neredeyse tamamını F Co’ya devredilen IP için alınan
ödemeler ve maliyet paylaşımı gereği elde edilen yıllık
ödemeler oluşturmaktadır. Ancak, I Co zaten devrettiği
gayri maddi hakların oldukça düşük bir değeri olduğunu
savunarak kurumlar vergisine tabi olacak kazancını
düşük gösterebilecektir. Ayrıca İrlanda iç hukuk kuralları
uyarınca I Co, kurumlar vergisi yükünü düşüren Ar-Ge vergi
teşviklerinden de yararlanıyor olacaktır.
• Kontrol Edilen Yabancı Kurum (KEYK) kuralları uyarınca
F Co tarafından elde edilen royalti kazancının İrlanda’da pasif
gelir olarak görülebilmesi mümkünse de H Co ve B Co, İrlanda
tarafından vergisel açıdan şeffaf olarak görüleceğinden,
F Co, H Co ve B Co tarafından gerçekleştirilen royalti işlemleri
görmezden gelinecektir.
Yukarıda anlatılan örnek benzeri yapılara ilişkin olarak
1 numaralı Eylem Planı’nda ele alınan çözüm önerileri ve
uygulama seçenekleri ise şu 3 başlıkta ele alınabilir: i) Daimi/
sabit işyeri tanımının mevcut ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
değiştirilerek güncellenmesi; ii) Dijital işlemler ve elektronik
ticaret üzerinden tevkifat yoluyla vergi alınması ve iii) Dolaylı
vergi (KDV) uygulamasıdır.7 Bu yazımızda ise, ilk başlıkta yer
alan daimi işyeri tanımının güncellenmesi konusuna eğileceğiz.

Yazının giriş kısmında belirtildiği üzere, artık ticari işlemlerin
gerçekleştirilebilmesi için işlemin gerçekleştiği ülkede fiziksel bir
yapıya ihtiyaç duyulmamakta, bunun yerine internet üzerinden
ve benzeri dijital ortamlardan alışveriş, pazarlama, fikri sınai
hak transferi gibi pek çok işlem gerçekleştirilebilmektedir.
Dolayısıyla ÇVÖA’ların 7. maddesinde yer alan ticari kazancın
vergilendirilmesinde, yine bu anlaşmaların 5. maddelerinde
tanımlanan “işyeri” kavramı yetersiz kalmaktadır. Söz konusu
maddeler uyarınca, bir akit devlet mukiminin, diğer akit devlette
elde ettiği kazanç, bu kazanç ancak diğer akit devletteki bir
işyeri vasıtasıyla elde ediliyorsa söz konusu diğer akit devlette
vergilendirilebilecektir. 5. maddede belirtilen daimi işyeri ise
“bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe
ilişkin sabit bir yer” anlamına gelmektedir. Görüldüğü üzere
kazancın elde edildiği ülkede fiziki bir işyerinin arandığı açıktır.
Dolayısıyla BEPS Eylem Planı 1’de de belirtildiği üzere “sanal
işyeri” kavramının ÇVÖA’larda yer alan işyeri tanımına dahil
edilmesi dijital ekonominin vergilendirilebilmesi hususunda
oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, kazancın
elde edildiği kaynak ülkede yürütülen ticari faaliyetin, ÇVÖA’da
tanımlanan bir sabit işyeri aracılığıyla yürütülmüyorsa dahi,
vergisel bağ (tax nexus) vasıtasıyla işyeri olarak ele alınabilmesi
ve bu işlemlerin vergilendirilebilmesi öne çıkmıştır.8
Bu çerçevede daimi işyeri tanımının değiştirilmesi kapsamında,
hazırlayıcı ve yardımcı işlemlere ilişkin istisnaların daraltılması
ya da iptali önerilmiştir. Buna göre, hazırlayıcı ve yardımcı
karakter taşıyan işlemlerin gerçekleştirildiği işyerleri de önemli
sayıda çalışanı ve müşterilerine zamanında hızlı teslimatı iş
edinen sabit yerleri olduğu sürece daimi işyeri sayılabilecektir.
Bu kapsamdaki bir diğer öneri, “önemli düzeyde dijital varlık
testi ile sabit işyerinin tanımlanması”dır. Yani, eğer i) işletmedeki
ana faaliyetlerin tamamı yahut önemli bir bölümü dijital mal
veya hizmetlere dayanıyorsa, ii) sözleşmeler uzaktan ve sadece
internet ve telefon yoluyla gerçekleştiriliyorsa, iii) yürütülen
faaliyetlerde sunucu/web sayfası ve diğer IT araçlarının
kullanımı, varlığı, işlenip ticarileştirilmesi dışında fiziksel unsur
veya faaliyet gibi katkılar bulunmuyorsa; bu tarz faaliyetlerin
artık işlemin gerçekleştiği ülkede “önemli düzeyde dijital/
elektronik varlık” (significant digital presence) oluşturduğu
kabul edilecektir. Önemli düzeyde dijital/elektronik varlığın
mevcudiyeti ise faaliyetin gerçekleştiği ülkede daimi işyerinin
sağlandığı anlamına gelecektir.9
Dijital ekonominin vergilendirilmesindeki sorunlara yönelik bir
çözüm önerisi de sanal işyeri kavramıdır. BEPS Eylem Planı 1’de
önerildiği üzere sabit/daimi işyerinin gündeme gelebilmesi
i) bir işletme, kurmuş olduğu web sayfası aracılığıyla başka bir
işletmenin sunucusunun bulunduğu ülkede ve bu sunucu
üzerinden ekonomik ve ticari faaliyetini devam ettiriyorsa,
ii) "bağımlı acente" kavramı geniş yorumlanmak suretiyle,
sözleşmelerin ilgili ülkedeki kişiler tarafından elektronik
ortamda ticari kazancı elde eden işletme adına
gerçekleştirildiği durumlarda (ki bu durumda "sanal acente"
kavramından bahsedilebilir)10 mümkün olabilecektir.

7 Dr. Tahir Erdem, “Dijital Ekonominin Vergi Odağındaki bir Sorunu Olarak Sanal İşyeri ve Çözüm Arayışında Güncel Gelişmeler”, Lebib Yalkın
Mevzuat Dergisi, Haziran 2014, Sayı: 126.
8 Mustafa Cemil Kara; Prof. Dr. Ersan Öz, “Dijital Vergilendirmeye Küresel Bir Bakış”, Vergi Dünyası, 2016, Sayı: 424, s. 33.
9 Dr. Tahir Erdem, “Dijital Ekonominin Vergi Odağındaki bir Sorunu Olarak Sanal İşyeri ve Çözüm Arayışında Güncel Gelişmeler”, Lebib Yalkın
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III. Türkiye perspektifinden sanal işyeri
Elektronik ticaret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin
problemler dünyada olduğu kadar Türkiye’de de önem arz
etmektedir. Nitekim bu konudaki en büyük sorunlardan biri,
Türkiye’de elde edilen satış gelirleri üzerinden kurumlar vergisi
tahsilatı yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Günümüzde
e-fatura, e-arşiv ve benzeri sistemler uygulamaya geçirilerek
tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesine olanak sağlanmıştır.
Söz konusu düzenlemeler kapsamında 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik
uyarınca sahip olduğu yazılım, donanım ve teknik altyapıyı
müşterilerine kullandırarak, mal veya hizmetlerin internet
ortamında alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı
işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere
internet ortamında aracılık hizmeti sağlayanlara Gelir İdaresi
Başkanlığı’na (GİB), bir aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş
oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak belli başlı işlem
bilgilerini elektronik ortamda iletme yükümlülüğü getirilmiştir.
Benzeri yükümlülükler banka, reklamcılık hizmeti aracıları gibi
kurumlara internet ortamında verilen ticari amaçlı reklam ve
tanıtım hizmetleri ve internet üzerinden yapılan satışlar ve
kiralamalar kapsamında da düzenlenmiştir.11
Bununla birlikte, elektronik ticaretin vergilendirilmesi açısından
bir diğer önemli düzenleme de Vergi Usul Kanunu (VUK)
tasarısında yer almaktadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere, sanal
işyeri tanımı ve dijital ekonominin vergilendirilmesi BEPS Eylem
Planı'nın ilk maddesinde yer almaktadır. Türkiye’de ise VUK
Tasarısı Taslağı’nda madde 129 “İşyeri” ve VUK Tasarı madde
130 “Elektronik Ortamda İşyeri” tanımlarına yer verilmiştir.
Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere, Türk Vergi mevzuatında da
dijital ekonomi, üzerinde önemle durulması gereken bir konu
haline gelmiştir ve elektronik ticaretin vergilendirilmesi yolunda
önemli adımlar atılmaya başlanmıştır.12 VUK Tasarısında yer
alan madde 129’da “…elektronik ortam veya alanlar gibi ticari,
sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya
bu faaliyetlerde kullanılan yer” de işyeri olarak tanımlanmış;
madde 130 ise elektronik ortamda işyerinin hangi durumlarda
oluşacağı tanımlanarak Maliye Bakanlığı’na, “…elektronik
ortamda oluşan iş yerlerinin kapsamına ve mükellefiyetle ilgili
ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin hususları belirlemeye,
elektronik ortamda oluşan işyerleri vasıtasıyla mal veya hizmet
temininde ya da bunların bedelinin ödenmesinde aracılık
yapan kişiler ile mal veya hizmetin alıcılarını ilgili vergilerin
ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutmaya ve uygulamaya
ilişkin usul ve esasları belirleme” yetkisi verilmiştir.

fıkra ile de Bakanlar Kurulu’na, ödeme yapılan kişilerin vergi
mükellefi olup olmamasına, ödeme yapan ya da ödemeye
aracılık edenlerin vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunup
bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım
satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğine bakmadan tüm bu işlemlere taraf veya
aracı olanlara vergi kesintisi yapma yükümlülüğü getirebilme
yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla bir markanın ürünlerinin çeşitli
aplikasyonlar üzerinden tanıtımını yaparak vergisiz kazanç elde
edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

IV. Sonuç
Görüldüğü üzere, dünyada değişen ticaret trendleri ve hızlı
dijital dönüşüm, vergi trendlerini de değişime zorlamakta
ve uluslararası yapılar nezdinde mevzuat güncellemesine
gidilmesini gerektirmektedir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de
bu yönde çalışmalar hızla devam etmektedir. Dolayısıyla çok
uluslu şirketler yapılandırmaya giderken satış gelirlerinin
vergilendirilebilirliği konusunda güncel yaklaşımları iyi takip
etmelidir. Nitekim dijital faaliyetlerin, gerçekleştirildikleri kaynak
ülkede vergilendirilebilmesinin önü, elektronik ticarete ilişkin
iş modellerinin çoğunu kapsayıcı bir sanal işyeri tanımının
geliştirilmesiyle açılacaktır. Bunun yanı sıra, söz konusu çözüm
arayışında uluslararası bir yaklaşım çifte vergilendirmelerin
önlenmesi açısından da elzem olacaktır.

Bu durum aslında internet üzerinden, Facebook, Instagram,
Twitter gibi platformlarda gerçekleştirilen reklam ve tanıtım
hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda önemli bir adım teşkil
etmektedir. Nitekim 7 Eylül 2016’da resmi gazetede yayımlanan
6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile VUK’un 11. maddesine eklenen
11 A.g.e.
12 Güneş Çetin Gerger; Adnan Gerçek, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Açısından Katma Değer Vergisinin Uygulama Sorunlarının 		
Değerlendirilmesi”, International Journal of Public Finance, 2016, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 72.
Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
Ateş Konca
Görkem Haraçcı

Türkiye perspektifinden çok taraflı anlaşma
(Multilateral instrument)
I. Giriş
Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı (Base Erosion and Profit Shifting, “BEPS”) 15
numaralı Eylem Planı uyarınca vergi anlaşmalarıyla ortaya koyulacak tedbirlerin
uygulamasına ilişkin “Çok Taraflı Anlaşma”nın (Multilateral Instrument, “MLI”) metni
24 Kasım 2016’da Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organization for Economic
Co-operation and Development, “OECD”) tarafından yayımlanmıştır. Anlaşma’nın
27. maddesi uyarınca 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla imzaya açılmış olan söz konusu
anlaşmanın imza töreni ise 7 Haziran 2017’de Paris’te düzenlenmiştir.1 OECD ve G20
ülkeleri dahil gelişmiş ve gelişmekte olan 100’den fazla ülkenin müzakerelere katılımıyla
ortaya konulan MLI, Paris’te gerçekleştirilen imza töreni ve sonrasında aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu 71 ülke tarafından imzalanmıştır.2 Peki Türkiye’de henüz
yeterince gündem oluşturmadığını düşündüğümüz MLI nedir ve çok uluslu şirketler
nezdinde ne gibi değişikliklere sebep olacaktır?
Bu yazımızda, MLI’ın kısaca ne olduğu, mevcut Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
Anlaşmalarında (“ÇVÖA”) ne gibi yenilikler getirebileceği anlatılacak ve bunların yanı
sıra MLI’ı imzalarken koyduğu çekinceler kapsamında Türkiye’nin söz konusu anlaşmaya
yaklaşımı irdelenmeye çalışılacaktır.

Bildirimlere ilişkin geçici
listeler ülkeler tarafından
sunuldu
15 Numaralı Eylem
Planı'nın
yayınlanması

Ekim 2015

MLI metninin
yayınlanması

24 Kasım 2016

MLI'ın imzaya
açıldığı tarih

31 Aralık 2016

İmza Töreni

7 Haziran 2017

MLI ancak beş ülkenin bu
anlaşmayı onaylaması
sonrasında yürürlüğe
girecektir. MLI, ancak bir
ÇVÖA'nın her bir tarafı
onayladıktan ve onayların
üzerinden belli bir süre
geçtikten sonra uygulanabilir
olacaktır.
Yürürlüğe girme

Belirsiz: Öngörülen tarih
1 Ocak 2019

II. MLI’a genel bakış
BEPS Raporu’nun uygulanabilmesi, OECD ve Birleşmiş Milletler (United Nations, “UN”)
Model Anlaşmaları ile birlikte bu anlaşmalar baz alınarak akdedilen edilen iki taraflı
anlaşmaların da yenilenmesini gerektirmektedir. Halihazırda üç binin3 üzerinde iki taraflı
vergi anlaşması yürürlükte olup bunların ayrı ayrı güncellenmesi ise taraf devletler için
oldukça büyük bir yük ve zaman kaybı arz edeceğinden, matrah aşındırması ve kâr
aktarımının önlenebilmesi için çok taraflı bir anlaşmanın geliştirilmesi zaruri görülmüş
ve bu gereklilik 15 numaralı Eylem Planı ile desteklenmiştir.
1 http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
2 http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf, (25 Ekim 2017 itibarıyla)
3 EY Global Tax Alert, OECD Releases Multilateral Instrument to Implement Treaty Related BEPS Measures on Hybrid Mismatch 			
Arrangements, Treaty Abuse, Permanent Establishment Status and Dispute Resolution

16

Aralık 2017 - “Uluslararası Vergilendirmede Gündem” özel sayısı

BEPS 15 numaralı Eylem Planı’nın bir parçası olarak geliştirilen
MLI, iki taraflı vergi anlaşmalarının her birinin tekrar görüşmeye
tabi olmaksızın, imzalayan tüm ülkeler nezdinde vergi
anlaşmalarıyla ortaya koyulacak tedbirlerin uygulanabilir
olmasını sağlamaktadır. Bir anlamda, BEPS Eylem Planı’yla
ortaya koyulan tedbirler iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalara
aktarılarak çözümler sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak
belirtmek gerekir ki MLI, halihazırda yürürlükte olan ve kapsama
alınan vergi anlaşmalarını hükümsüz kılıp onların yerine
geçmeyecek, aksine, MLI’ın 30. maddesinde de düzenlendiği
üzere kapsanan bu anlaşmaları BEPS’e ilişkin hükümlerle tadil
edecektir.
Bununla birlikte, oldukça geniş kapsamlı ve karmaşık bir araç
olarak karşımıza çıkan olan MLI, taraf ülkelere, gereklilik esasına
dayanarak ihtiyaç duydukları kısımları uygulama konusunda
esneklik sağlamaktadır.4 Bu doğrultuda, MLI’ın 28. maddesinde
taraf ülkelerin çekince koymasına açıkça izin verilmiş bulunan
bazı hükümler açıkça sayılmıştır.
Anlaşma uyarınca koyulabilecek çekinceler konusunda, asgari
standartlara (minimum standards) ilişkin hükümlerin durumunu
ayrıca belirtmek gerekir; çünkü ana amaçlarından biri de BEPS
Raporu ile üzerinde mutabakata varılan, anlaşmaya ilişkin asgari
standartların ülkeler nezdinde uygulamaya konulabilmesidir. Söz
konusu asgari standartlar 6 numaralı Eylem Planı’nda belirtilen
“anlaşma hükümlerinin kötüye kullanımının engellenmesi” ve
14 numaralı Eylem Planı’nda açıklanmış “uyuşmazlık çözümüne
ilişkin mekanizmaların geliştirilmesi” başlıklarını kapsamaktadır.
Belirtilen konulara ilişkin hükümlerde çekince, ancak mevcut
kapsanan anlaşmalarda asgari standardı sağlayan benzeri bir
hüküm varsa konulabilecektir.5
Yukarıda da belirtildiği üzere ve MLI’ın 1. maddesindeki kapsam
da uyarınca, MLI’ın aslında “kapsanan vergi anlaşmaları”nın bir
tadili niteliğindedir. Kapsanan vergi anlaşmalarından kasıt ise;
devletler arasında akdedilmiş çifte vergilendirmenin önlenmesi

MLI hükmü mevcut
hükmün «yerine»
uygulanacaktır

Taraf devletler aynı
mevcut hükümlere
ilişkin bildirimde
bulunursa

Taraf bildirimlerinin
örtüşmediği
durumlar

MLI hükmü mevcut
hükmün yerine
geçecektir

MLI hükmü
uygulanmaz

anlaşmalarıdır. Kapsanan vergi anlaşmalarının listesi ise MLI’a
imza atan ülkelerce sunulmuş olup, ilk imza töreni sonrasında
68 ülkenin toplamda 2,362 anlaşmayı kapsanan vergi anlaşması
olarak bildirdiği ve bunlardan 1,105 tanesinin eşleşerek MLI
hükümlerine uygun olarak değişeceği OECD’nin web sayfasında
yayınlanan MLI sıkça sorulan sorular bölümünde belirtilmiştir.6
Bununla birlikte anlaşmayı imzalayan ülkelerin MLI
pozisyonlarına, yani hangi anlaşmaları kapsamda tuttuklarına,
koydukları çekincelere ve yaptıkları bildirimlere ilişkin verilere de
yine OECD’nin MLI sayfasından ulaşılabilmektedir.7
Açıklandığı üzere MLI hükümleri aslında yürürlükteki vergi
anlaşmalarının yerine geçmeyecek ancak onları bir tadil/
modifikasyon niteliği taşıyacaktır. Burada tadil/modifikasyondan
kastın ne olduğunun anlaşılabilmesi için de mevcuttaki
ÇVÖA’larla MLI’ın ilişkisini irdelemek gerekmektedir. MLI
hükümleri ÇVÖA hükümlerini değiştirmeyecek hatta bu
anlaşmaların birlikte okunması gerekecektir. Peki MLI ve ÇVÖA
hükümlerinin çeliştiği noktada uygulanacak olan kural nasıl
tayin edilecektir? Bu noktada MLI hükümlerinde yer alan dört
farklı yaklaşım kalıbı incelenmelidir. Bunların ilki “yerine” (in
place of) grubudur, ki bu MLI hükümlerinin ÇVÖA hükümlerinin
yerine geçeceği, onlar yerine uygulanacağı anlamına gelecektir.
Bir diğer kalıbı ise “uygulanır” (applies to) oluşturur ve bu
da ilgili MLI hükmünün var olan ÇVÖA maddesinin yerine
geçmektense onun uygulamasını değiştireceği anlamını
taşır. Bir üçüncü “yokluğunda” (in absence of) kullanımıdır
ki, bu hükümler de ÇVÖA’da böyle bir maddenin yer almadığı
durumlarda uygulanabilir olacaktır. Son kalıp ise “yerine yahut
yokluğunda” (in place of or in absence of) olmakla birlikte, bu
MLI hükümlerinin ÇVÖA hükümlerini ilga edip onların yerine
geçebileceği, veya birlikte uygulanabileceği anlamına gelir
ve maddelerin çoğunda bu kalıp yer almaktadır.8 Aşağıdaki
şemalarda taraf devletlerin yaptıkları bildirimler çerçevesinde
hükümlerde yer alan bağdaşma kalıplarının nasıl etkili olacağı
takip edilebilir:

MLI hükmü mevcut
hükme «uygulanır» /
«onu değiştirir»

Taraf devletler aynı
mevcut hükümlere
ilişkin bildirimde
bulunursa

Taraf bildirimlerinin
örtüşmediği
durumlar

MLI hükmü mevcut
hükmün yerine
geçmek yerine
onun uygulamasını
değiştirecektir

MLI hükmü
uygulanmaz

4 EY Global Tax Alert, OECD Releases Multilateral Instrument to Implement Treaty Related BEPS Measures on Hybrid Mismatch 			

Arrangements, Treaty Abuse, Permanent Establishment Status and Dispute Resolution
5 A.g.e.
6 http://www.oecd.org/tax/treaties/MLI-frequently-asked-questions.pdf
7 http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
8 Explanatory Statement To The Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit 		

Shifting, s. 6., http://www.oecd.org/tax/treaties/explanatory-statement-multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measuresto-prevent-BEPS.pdf
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MLI hükmü mevcut
hükmün «yerine
veya yokluğunda»
uygulanacaktır

MLI hükmü mevcut
hükmün «yokluğunda»
uygulanacaktır

Taraf devletler aynı
mevcut hükümlere
ilişkin bildirimde
bulunursa

Taraf bildirimlerinin
örtüşmediği
durumlar

Taraf devletler aynı
mevcut hükümlere
ilişkin bildirimde
bulunursa

Taraf bildirimlerinin
örtüşmediği
durumlar

İki tarafın da mevcut
hükmü bildirmediği
durumlar

MLI hükmü
ÇVÖA'ya eklenir

MLI hükmü
uygulanmaz

MLI hükmü mevcut
hükmün yerine
geçecektir

MLI hükmü uygulanır
ve MLI hükmü
mevcut hükmü
yürürlükten kaldırır

MLI hükmü mevcut
hükmü yürürlükten
kaldırır (MLI hükmü
eklenir)

Peki MLI ne zaman yürürlüğe girecek, bu 1,105 anlaşmayı tadil
eden MLI hükümleri ne zaman uygulanabilir hale gelecektir?
MLI’ın 34. maddesi uyarınca, taraf devletin bu anlaşmayı
onaylamasının ardından geçen üç aylık sürenin sona erdiği ayı
takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. Ancak bu 3 aylık
süre anlaşmayı imzalayan ilk 5 taraf devlet için 5. onay baz
alınarak hesaplanacaktır. Örneğin; MLI’ı onaylayan ilk devletin
onay tarihi 15 Aralık 2017 ise de, onaylayan beşinci devletin
onay tarihi 20 Şubat 2018 ise, bu ilk devlet için de Anlaşma’nın
yürürlüğe girme tarihi 1 Haziran 2018 olacaktır.
Bununla birlikte MLI’ın Karşılıklı Anlaşma Usulü ve Tahkime
ilişkin hükümleri, iki taraf devlet için de yürürlüğe girme
tarihinden itibaren uygulanabilir olacaktır. Bunlar dışındaki
durumlarda, madde 35 uyarınca; kaynakta kesilen vergiler
için, MLI iki taraftan hangisi için daha geç yürürlüğe girmişse
o tarihi takip eden takvim yılının ilk günü itibarıyla ortaya çıkan
vergiyi doğuran olaylar için uygulanabilir olacaktır. Örneğin; MLI
taraf devletlerden biri için 1 Nisan 2019’da yürürlüğe girmişse
ve diğeri için ise 1 Haziran 2020’de yürürlüğe girmişse, bu
anlaşmanın kaynakta kesilen vergilere ilişkin hükümleri 1 Ocak
2021’den itibaren gerçekleşen vergiyi doğuran olaya ilişkin
işlemlere uygulanabilecektir.9
Kaynakta kesilen vergiler dışındaki, taraf devletlerce salınan
tüm vergiler için ise; Anlaşma, kapsanan vergi anlaşmasına
taraf olan devletlerden hangisi için daha geç yürürlüğe girmişse
o tarihten itibaren 6 aylık sürenin (eğer taraf devlet daha kısa
bir süre uygulanması niyetini bildirmemişse) sona erdiği tarih

itibarıyla, bir sonraki takvim yılıyla başlayan vergi döneminde
tarh olunan vergilere uygulanabilecektir. Örnek vermek
gerekirse; taraf devletler için MLI’ın en son yürürlüğe girme
tarihini 1 Eylül 2019 kabul edersek, vergi döneminin takvim
yılı olarak baz alındığı varsayımıyla 1 Ocak 2021 itibarıyla
başlayan vergi döneminde tarh olunan vergiler için bu Anlaşma
uygulanabilir olacaktır.10
Kapsamdaki vergi anlaşmalarına bir yenisinin eklenmesi
durumunda ise, kaynakta kesilen vergiler için MLI, kapsanan
anlaşmalar listesinin genişletilmesine ilişkin bildirimden
sonra geçen 30 günün bitişini takip eden takvim yılı
itibarıyla gerçekleşen vergiyi doğuran olaya ilişkin vergilere
uygulanabilecektir. Bunun dışında kalan diğer tüm vergiler
için ise; kapsanan anlaşmalar listesinin genişletilmesine ilişkin
bildirimden sonra geçen 9 ayın bitişini takip eden takvim yılı
itibarıyla tarh olunan vergilere anlaşmanın uygulanabilmesi
mümkün olacaktır.11
MLI hükümlerinin taraf devletler için uygulanabilir olması
konusunda belki de en önemli husus söz konusu uygulamanın
iki taraflı bir temele dayanmasıdır. Dolayısıyla bir hükmün
uygulanabilmesi için öncelikle aralarında ÇVÖA bulunan iki
ülkenin de aralarındaki bu anlaşmayı kapsanan vergi anlaşmaları
arasında alıp bu yöndeki bildirimlerini yapmış olmaları beklenir.
Bunun yanı sıra iki taraf devletten birinin ilgili MLI hükmüne
bir çekince koyması ve dolayısıyla o maddenin uygulanması
konusunda taraf iradelerinin örtüşmemesi ilgili hükmün
uygulanmasına engel olacaktır. Söz konusu çekinceler tarafın
tüm kapsanan vergi anlaşmalarına değil de sadece spesifik
ÇVÖA’sı için de konulabilecektir.

9 EY Global Tax Alert, OECD Releases Multilateral Instrument to Implement Treaty Related BEPS Measures on Hybrid Mismatch 			
Arrangements, Treaty Abuse, Permanent Establishment Status and Dispute Resolution
10 A.g.e.
11 A.g.e.
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Burada MLI hükümlerinin ne zaman uygulanabileceğine ilişkin bir şema görmek faydalı olacaktır:

MLI yürülüğe
girdi mi? (5 ülke
Anlaşma'yı onayladı
ve aradan Anlaşma'da
öngörülen süre geçti
mi?)

MLI uygulanmaz.

İki taraf devlette de
MLI yürülüğe
girmiş midir?

Evet
Hayır

MLI ilgili ÇVÖA'ya
uygulanmaz.
İki taraf devlet de
ilgili ÇVÖA'yı
kapsanan vergi
anlaşmaları arasında
saymış mıdır?

MLI hükmü
ilgili ÇVÖA'ya
uygulanabilir
MLI hükmü
ilgili ÇVÖA'ya
uygulanmaz

MLI ilgili ÇVÖA'ya
uygulanmaz.
İlgili ÇVÖA
yürürlükte midir?

ÇVÖA'ya taraf
devletlerden biri
ilgili MLI
hükmüne çekince
koymuş mudur?

ÇVÖA'ya taraf
devletlerden ikisi de
opsiyonel MLI
hükmünü uygulamayı
seçmiş midir?

MLI hükmü
ilgili ÇVÖA'ya
uygulanabilir

Örtüşme her hükmün kendi içeriğindeki kurallara göre de
şekillenecek olup, OECD’nin MLI’a özel sitesinde her ikili
anlaşmada hangi maddelerin uygulanabilir olacağına dair bir
örtüşme verisi (matching database) tablosu oluşturulmuştur.12
MLI’ın içeriğine bakıldığında ise; BEPS 2 numaralı Eylem Planı
doğrultusunda hibrit enstrümanların etkilerinin önlenmesine
yönelik hükümler, 6. Eylem Planı çerçevesinde ele alınan ve
anlaşmaların kötüye kullanılmasının önlenmesine yönelik
değişikliklerin uygulanmasına ilişkin maddeler, 7 numaralı Eylem
Planı uyarınca işyeri teşkili yaratan durumlardan kaçınmayı
önleyici düzenlemeler, BEPS 14. Eylem Planı çerçevesinde
asgari standarda oturtulması amaçlanan uyuşmazlık
çözümünün geliştirilmesine ve uygulamalara yönelik açıklamalar
ve zorunlu bağlayıcı tahkime ilişkin hükümlerin yer aldığı
görülmektedir.
Yazımızda tüm MLI hükümlerinin incelenmesi mümkün değilse
de bir sonraki bölümde, çeşitli hükümler Türkiye’nin yaptığı
bildirimler ve çekinceler bakımından ele alınacaktır.

III. MLI’a Türkiye yaklaşımı
Türkiye MLI’ı imzalarken kapsama almak istediği vergi
anlaşmalarını da bildirmiştir. Türkiye’nin taraf olduğu 90
ÇVÖA’sı da kapsanan vergi anlaşması olarak bildirilmiştir. Ancak
belirtmekte fayda var ki, henüz MLI Türkiye tarafından sadece
imzalanmış olup onay süreci gerçekleşmediğinden bu anlaşma
(MLI) yürürlükte değildir. Dolayısıyla, Türkiye’nin mevcut ÇVÖA
hükümleri uygulanırken henüz MLI’ın bir etkisi olmayacak,
hükümleri uygulanabilir addedilmeyecektir.
Bununla birlikte yine belirtilmelidir ki; Türkiye’de MLI yürürlüğe
girse dahi, çekince ve bildirimleri çerçevesinde MLI hükümlerinin
uygulanabilmesi için ilgili ÇVÖA’nın karşı tarafının da MLI’ı

ÇVÖA yürürlüğe
girdiği zaman
kapsanan vergi
anlaşmaları
arasındaki yerini
alacaktır.

Opsiyonel
MLI hükmü
uygulanmaz

yürürlüğe koymuş olup olmadığı değerlendirilecek ve bunun
yanı sıra yukarıda anlatıldığı üzere bildirim ve çekincelerinin
örtüşüp örtüşmediği göz önünde bulundurulacaktır. Bu
kapsamda Türkiye’nin koyduğu çekinceler ve yaptığı bildirimler
değerlendirilirken yukarıda belirtilen hususların da dikkate
alınması gerekmektedir.
a. Türkiye’nin uygulamamayı seçtiği hükümler kapsamında
bir değerlendirme
Çifte mukimlik (Madde 4)
Türkiye’nin MLI statüsünde öncelikle madde 4’ün tamamını
yürürlükteki ÇVÖA’larına uygulamama yönünde koyduğu
çekince yer almaktadır.13 MLI 4. Maddesi çifte mukimlik
problemini ele almaktadır. Bu hüküm uyarınca; eğer gerçek
kişi dışında bir kişi (tüzel kişi), kapsanan anlaşmaya göre
birden fazla devletin mukimi kabul ediliyorsa bu sorun, vergi
anlaşmasının amaçları doğrultusunda mukimi addedilen iki
devletin yetkili idareleri tarafından Karşılıklı Anlaşma Usulü
(“KAU”) uygulanmak suretiyle çözüme kavuşturulacaktır. Bu
kişinin hangi devletin mukimi olduğuna karar verilirken bu
kurumun yönetim merkezi veya şirketin kurulduğu yer veya
benzeri faktörler dikkate alınmalıdır. Eğer taraf devletlerin yetkili
idareleri tarafından KAU uyarınca bir mutabakata varılamazsa
ve yetkili idareler tarafından kapsanan vergi anlaşmasındaki
istisna veya faydalardan yararlanabileceği hususunda bir
anlaşmaya da varılmamışsa, ilgili kişi/kurum söz konusu istisna/
faydalardan yararlanamayacaktır. Bu madde, kapsanan vergi
anlaşmasında gerçek kişi olmayan kişinin, aksi takdirde birden
fazla devletin mukimi sayılacak olan, kişiler için hangi devletin
mukimi sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığı hallerde
veya o maddenin yerine kullanılacaktır. Türkiye, bu maddenin
tamamını uygulamama yönünde bir çekince koymuştur. Mevcut
ÇVÖA’larına baktığımızda ise, çifte mukimlik durumlarında

12 http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm
13 Status of List of Reservations and Notifications at the Time of Signature, http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-turkey.pdf

Aralık 2017 - “Uluslararası Vergilendirmede Gündem” özel sayısı

19

zaten devletlerin yetkili otoritelerinin, aşağıdaki örneği verilen
fıkrada görüldüğü üzere, karşılıklı anlaşma yoluna gitmesinin
öngörüldüğü gözlemlenebilecektir.

bahsedildiği gibi, mahsup edilecek olan verginin, diğer taraf
devlette mahsuptan önce hesaplanan vergiden daha fazla
olamayacağı aşikardır.

“Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla
her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, Akit Devletlerin
yetkili makamları karşılıklı anlaşma yoluyla sorunu çözmeye ve
Anlaşmanın söz konusu kişiye uygulanma biçimini belirlemeye
gayret edeceklerdir. Böyle bir mutabakata varılamaması
durumunda, söz konusu kişi, Anlaşma hükümleri uyarınca
sağlanan menfaatlerden yararlanma açısından her iki Akit
Devletin de mukimi kabul edilmeyecektir.”14

Türkiye ilgili maddede izin verildiği üzere bu maddenin tamamını
uygulamama yönünde bir çekince koymuştur, dolayısıyla mevcut
ÇVÖA’larında bulunan çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin
hükümler geçerliliğini koruyacaktır. Türkiye’nin yürürlükteki
anlaşmalarının hepsinde söz konusu 5. maddede verilen
seçeneklere benzer şekilde istisna yahut mahsup yöntemi
öngörülmüş olduğundan aslında bu hükümle amaçlanan vergi
düzeni zaten mevcut anlaşmalarında sağlanmaktadır.

Dolayısıyla aslında Türkiye’nin MLI madde 4/3(a) hükmüne
dayanarak çekince koyması yerine 4/3(b) hükmü uyarınca zaten
mevcut ÇVÖA’larında benzeri hüküm yer aldığı için de çekince
koyduğunu belirtebilirdi.

Temettü dağıtımına ilişkin işlemler (Madde 8)

Çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik yöntemler
(Madde 5)
Türkiye’nin çekince koyduğu bir diğer madde olan 5.
maddede ise çifte vergilendirmenin önlenmesi yöntemleri
düzenlenmektedir. Madde, bu yöntemlere ilişkin üç farklı
opsiyon içermekte ve taraf devletlerin bu üç opsiyondan
hangisini uygulayacaklarını seçmelerine izin vermektedir.
Bununla birlikte, bir kapsanan vergi anlaşmasının tarafı olan
devletler birbirlerinden farklı opsiyonları seçerlerse, her
birinin seçtiği opsiyon kendi ülkelerinin mukimi olan kişilere
uygulanacak, dolayısıyla hükmün asimetrik uygulanması ortaya
çıkacaktır.
A Opsiyonunda, eğer vergi anlaşmasında, karşı taraf anlaşma
uyarınca ilgili geliri veya sermayeyi vergiden istisna ediyor veya
o gelire/sermayeye uygulanacak oranı sınırlıyorsa, taraf devletin
bu geliri çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla vergiden
istisna edeceği hükmünün uygulanmamasını öngörmektedir.
Bu durumda istisna hükmünü uygulamayacak olan taraf devlet,
mukiminin ödeyeceği vergi üzerinden kaynak devlette ödenen
vergi kadar indirim yapılmasına izin vermelidir, hükmedilmiştir.
Ancak indirilecek bu vergi, indirimden önce hesaplanan
vergiden daha fazla olmamalıdır.
B Opsiyonunda ise; kâr payı gibi vergilendirilen bir gelir
elde edildiğinde, gelirinin doğduğu ülke olan taraf devlet
kanunları uyarınca bu gelir eğer vergilendirilebilir kazanç
hesaplanırken matrahtan indirilebiliyorsa, söz konusu gelirin
aktarıldığı diğer taraf devlet mukimi nezdinde bu kazanç için
çifte vergilendirilmenin önlenmesi amacıyla istisna hükmünün
uygulanmayacağı, bunun yerine A Opsiyonunda bahsedildiği
üzere mahsup yönteminin uygulanacağı düzenlenmiştir.
Bir diğer seçenek olan C Opsiyonunda ise; gelirin/sermayenin
doğduğu kaynak devlet olan taraf devlette kapsanan
vergi anlaşması uyarınca bu bahsedilen gelir/sermaye
vergilendirilmişse, diğer taraf devlet mukiminin bu diğer
devlette ödeyeceği vergiden, ilk belirtilen taraf devlette ödenen
verginin indirilebileceği öngörülmüştür. Ancak A Opsiyonunda

Temettü dağıtımına ilişkin 8. maddede, temettüyü dağıtan
şirketin mukim olduğu ülkede vergiden istisna tutulmasında
yahut gerçek lehdarın elde ettiği temettüye uygulanacak
tevkifat oranının indirimli uygulanmasında; temettü dağıtan
iştirak edilen şirketteki hakların elde tutulma süresine ilişkin
olarak opsiyonel sınırlamalar getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca,
iştirak edilen kurum tarafından gerçek lehdara yapılan temettü
ödemelerinde anlaşmada öngörülen indirimli tevkifatın
uygulanabilmesi ancak mevcut anlaşmada belirtilen oranlarda
iştirak edilen kurumun sermayesinin, paylarının, oy gücünün,
oy hakkının veya benzeri sermaye paylarının elde tutulma
süresi temettünün dağıtıldığı tarih itibarıyla 365 günü aşıyorsa
mümkün olacaktır. Türkiye’nin yürürlükteki ÇVÖA’larında düşük
oranlı temettü tevkifatına ilişkin benzer hükümler (sermaye
payı testi gibi) yer alsa da bu anlaşmalarda elde tutma süresine
ilişkin sınırlamalara yer verilmemektedir. Koyduğu bu çekince
ile de Türkiye söz konusu süre sınırlamasına gitmeyebileceğini
ortaya koymuştur.
b. Türkiye’nin yaptığı bildirimler kapsamında bir
değerlendirme
Kapsanan vergi anlaşmalarının amacı (Madde 6)
Öncelikle, MLI’ın 6. maddesi uyarınca; kapsanan anlaşmaların
önsözünün, vergi kaçırma ya da çeşitli suni yöntemlerle
hiç vergilendirmeme ya da indirimli vergilendirmeye sebep
olmaksızın çifte vergilendirmenin önlenmesi yönünde tarafların
ortak niyetlerini içerecek şekilde düzenlenmesi gereği
öngörülmüştür. Bu maddede öngörülen amaç aslında bir asgari
standart olarak ele alındığından, mevcut anlaşmalarda maddede
belirtildiği gibi bir niyetin açıklandığı önsöz yer almadıkça
çekince koyulamayacaktır. Belirtmek gerekir ki; Türkiye’nin diğer
devletlerle arasında bulunan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
Anlaşmaları’nın önsözünde genellikle; “Gelir üzerinden alınan
vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığına
engel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle,” (ABD, Hollanda,
Lüksemburg, BAE vb.) yahut “Mali engelleri ortadan kaldırarak
karşılıklı ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve vergi konularındaki
işbirliklerini güçlendirmek isteğiyle,” (Almanya) ibareleri yer
almaktadır. Ayrıca Anlaşma’da eğer istenirse, Türkiye-Almanya
arasındaki ÇVÖA’da olduğu gibi tarafların karşılıklı ekonomik
ilişkilerini geliştirme ve vergi hususlarında işbirliğini güçlendirme
niyetlerini içeren bir ibare eklenebileceği de belirtilmektedir.

14 Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ve Vergi 		
Kaçakçılığını Önleme Anlaşması, Madde 4/3.
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Kapsanan tüm vergi anlaşmaları için Türkiye 6. maddenin
6. paragrafı uyarınca, 3. paragrafta yer alan, “Karşılıklı
ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve vergi hususlarında
işbirliklerini güçlendirmek isteğiyle” ibaresini ÇVÖA’ların
önsözüne dahil etme niyetini bildirmiştir. Ancak bu ibarenin
önsöze dahil edilebilmesi ancak ÇVÖA’nın tarafı olan diğer
devlet de belirtilen 3.paragrafı ilgili ÇVÖA’ya dahil etme niyetini
bildirmişse mümkün olabilecektir.
Bunun yanı sıra 6. maddeye ilişkin bildirimlerinde Türkiye ilk
fıkrada yer alan hükme hiçbir ÇVÖA’sı için çekince koymamış
ve tüm anlaşmalarının önsözlerini bildirmiştir. Dolayısıyla
ÇVÖA’nın karşı tarafının da benzeri bir bildirimde bulunmuş
olduğu durumlarda, maddenin ilk paragrafında yer alan “vergi
kaçırma ya da vergiden kaçınma yoluyla hiç vergilendirmeme
ya da indirimli vergilendirmeye sebep olmaksızın çifte
vergilendirmenin önlenmesi niyetiyle” ibaresi ilgili ÇVÖA’nın
önsözü yerine geçecektir.
Anlaşmaların kötüye kullanılmasının önlenmesi (Madde 7)
MLI’ın 7. hükmü içerik açısından oldukça tartışmalı bir madde
olmakla birlikte, asgari standart içerdiğinden taraflar Ana
Amaç Testi (Principle Purpose Test, “PPT”) hükmüne ancak
belli şartlar halinde çekince bildirebileceklerdir. Bunlardan ilki;
tarafın detaylı bir Menfaatlerin Sınırlandırılması (Limitation on
Benefits, “LoB”) ile aracı finansman yapılarına ilişkin kurallar ya
da PPT kombinasyonunu geliştirip uygulama isteğidir. Bir ikinci
olasılık tarafın kapsanan vergi anlaşmalarının basitleştirilmiş
LoB hükmünde yer alan testi içermesi durumudur. Diğer
olasılık ise mevcut anlaşmalarında PPT şartının yer aldığı
durumlardır. Türkiye ise, bu maddeye ilişkin herhangi bir
çekince belirtmeyerek, sadece 7/17(a) gereği, Kazakistan,
Lübnan, Malta ve Senegal ÇVÖA’larını PPT hükmü içermesine
rağmen çekince kapsamına almayacağını bildirmiştir. Ayrıca
Türkiye basitleştirilmiş LoB’yi seçme konusunda da bir eğilim
göstermemiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin kapsanan tüm ÇVÖA’ları
için PPT MLI’ın yürürlüğe girmesiyle uygulanabilir olacaktır.
Ancak bu hüküm özünde, bir işlem yahut kurulan yapının ana
amaçlarından “bir”inin anlaşma faydalarından yararlanmak
olduğu durumlarda mükellefin anlaşma faydalarından
yararlandırılmamasını öngördüğünden, mükellefin vergiyi
minimize etme hakkını ortadan kaldırdığı söylenerek oldukça
tartışmalı bir konu olabilecektir.
Değerini esas olarak şirket aktifindeki taşınmazlardan alan
kurum hisselerinin elden çıkarılması sonucu elde edilen
değer artış kazançları (Madde 9)
Türkiye’nin hükmün uygulanmasına dair bildirimlerini yaptığı
bir diğer madde ise MLI’ın 9. maddesidir. Değerini esas olarak
şirket aktifindeki taşınmazlardan alan kurumların hisselerinin
elden çıkarılması sonucu elde edilen değer artış kazançlarına
ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bu hüküm, BEPS 6. Eylem
Planı’nın öngördüğü doğrultuda kötüye kullanmanın engellemesi
yönünde bazı kurallar içermektedir. Türkiye yaptığı bildirimlerde
maddenin 4. fıkrasını uygulamayı seçtiğini belirtmiş, maddenin
5. fıkrası uyarınca “değerinin yüzde ellisinden fazlası, doğrudan
veya dolaylı olarak diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkulü
temsil eden hisse senetleri veya benzeri menfaatlerin elden
çıkarılmasından sağlanan gelir, kâr veya kazançlar bu diğer

Devlette vergilendirilebilir” ibaresine benzer bir hükmü içeren
aralarında Avustralya, Kanada, İrlanda, Fransa, Almanya ve
benzeri ülkelerin olduğu ÇVÖA’larını da bildirerek 4. fıkranın bu
anlaşmalara uygulanmaması yönünde çekincesini belirtmiştir.
Söz konusu 4. fıkrada; bir taraf devlet mukimince, elden çıkarma
öncesindeki 365 gün içinde herhangi bir zaman diliminde,
değerinin yüzde 50’sinden fazlasını doğrudan veya dolaylı
olarak diğer taraf devlette bulunan gayrimenkul varlıklarından
elde etmiş olan hisse senetlerinin veya benzeri hakların elden
çıkarılmasından sağlanan kazançların taşınmazların bulunduğu
diğer devlette de vergilendirilebileceği öngörülmüştür.
Karşılıklı anlaşma usulü (Madde 16)
Bu maddenin ilk fıkrası uyarınca, bir taraf devlet mukimi, taraf
devletlerden biri yahut ikisi tarafından alınan aksiyonların,
kendisi nezdinde kapsanan anlaşma hükümlerini ihlal eden bir
vergilemeyle sonuçlandığını/sonuçlanacağını düşünüyorsa, yerel
hukuk uyarınca başvurulabilecek yollarından bağımsız olarak,
taraf devletlerden birinin Yetkili İdaresine davayı sunulabilir.
Burada OECD Model Vergi Anlaşması’nın 25. maddesinden
farklı olarak, mükellefin, sadece mukimi olduğu taraf devletin
Yetkili İdaresine değil, diğer Yetkili İdareye de başvurmasının
yolu açılmıştır. Bununla birlikte uyuşmazlık, kapsanan vergi
anlaşmasını ihlal eden vergilendirmenin mükellefe tebliğinden
itibaren geçecek 3 sene içerisinde sunulmalıdır. Bahsi geçen
kurallar, eğer kapsanan vergi anlaşmasında bu yönde hükümler
yoksa veya örneğin 3 seneden daha kısa bir süre öngörülmüşse,
o hükümlerin yerine uygulanacaktır. Türkiye 3 seneden daha
kısa süre öngörülen ÇVÖA’larını Kanada, İtalya, Lübnan, Çin,
Gürcistan ve Cezayir olarak bildirmiştir. Bunun yanı sıra diğer
tüm anlaşmalarını da en az 3 senelik süre öngören anlaşmalar
altında bildirmiştir. Dolayısıyla, 3 seneden daha kısa süre
öngören altı ÇVÖA’nın ilgili maddelerinin yerine 1.fıkra hükmü
geçecek, mevcut hükümler 1.fıkraya aykırı olduğu müddetçe
hükümsüz olacaktır.
Türkiye tüm ÇVÖA’larını 4.fıkranın a) bendinin i) alt bendinde
belirtilen hükme benzer hükümler içerdiğini belirterek ilgili
anlaşma maddeleriyle birlikte bildirmiştir. 6. fıkranın a) bendi
uyarınca ise bildirilen anlaşmaların ilgili hükümleri 1. fıkranın ilk
cümlesiyle uyumlu olmadığı takdirde hükümsüz olacak ve yerine
yukarıda belirtilen 1. fıkra uygulanacaktır.
Bunlarla birlikte, Yetkili İdare eğer yapılan itirazı haklı görür
ve kendisinin tek başına bu sorunu tatmin edici bir çözüme
ulaştıramayacağını düşünürse, kapsanan vergi anlaşmasına
aykırı bir vergilendirmenin önlenmesi amacıyla, davanın çözümü
için diğer taraf devletin Yetkili İdaresi ile karşılıklı anlaşma
usulü yoluna gidecektir. Burada bahsedilen karşılıklı anlaşma,
kapsanan vergi anlaşması hükümlerinin yorumlanması ve
uygulanmasında ortaya çıkan zorluklar ve şüpheler mevcut
olması durumunda başvurulabilecek bir yöntemdir. Ayrıca
kapsanan anlaşmada çifte vergilendirmenin önlenmesine
yönelik bir hüküm bulunmaması durumunda da Yetkili
İdareler bu yönde de bir anlaşmaya varmak üzere birbirlerine
danışabilirler. Bu karşılıklı anlaşma sonucunda ulaşılan herhangi
bir anlaşma taraf devletlerin iç hukukları uyarınca uyulması
gereken zaman sınırlarına takılmadan uygulanabilecektir.
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Asgari standart olan bu 16. madde de uyarınca Türkiye’nin
tüm ÇVÖA’larında KAU hükümleri MLI’a da uygun olarak zuhur
bulmuştur; ancak bu prosedürün Türkiye’de pratikte uygulanıp
uygulanamayacağı ve ne kadar etkin olacağı hala bir merak
konusudur.
c. Daimi işyeri (Permanent Establishment) yaratan
durumlardan kaçınma kavramına ilişkin olarak Türkiye
yaklaşımı
MLI’ın IV. bölümü, daimi işyeri yaratan durumlardan kaçınma
kavramına ilişkin olan 4 maddeden oluşmaktadır. Asgari
standart içermeyen bu maddeleri taraf devletler çekince
koymak suretiyle uygulamamayı tercih edebileceklerdir.
Sözleşmelerin ayrıştırılması (Madde 14)
Türkiye bu 14. maddeye, maddenin tamamını uygulamamak
üzere çekince koymuştur. Bu hüküm özünde, ÇVÖA’ların
daimi işyeri (5.madde) hükmünde bulunan istisnai durumların
kaynak devlette gerçekleştirilen faaliyetlerin sözleşmesel
bazda ayrıştırılması yoluyla kötüye kullanılmasını engelleme
amacını gütmektedir. Örnek vermek gerekirse bir ÇVÖA’da 6 ayı
aşan süreyle devam eden bir inşaat projesi (ya da ilgili hizmet
tedarikleri) neticesinde daimi işyerinin oluştuğu öngörülüyorsa,
bu hükümler gereği yeni bir süre testi yapılmaksızın bağlantılı
işlerin süresinin kümülatif olarak bahsi geçen 6 aylık süreyi 30
gün aşması sonucunda daimi işyeri oluşturacağı öngörülmüştür.
İşyeri statüsünün temsilci yapıları aracılığıyla yapay olarak
engellenmesi (Madde 12)
MLI’ın 12. maddesinde ise bağımsız acente ve bağımsız
acente olmayan yapıların hangi durumlarda daimi işyeri olarak
sayılacağı ve sayılmayacağına ilişkin kurallar öngörülmüştür.
Türkiye bu maddeye çekince koymamış, aksine kapsama aldığını
bildirdiği tüm anlaşmalarında maddenin ilgili fıkralarında yer
alan düzenlemelere benzer hükümler yer aldığını bildirmiştir. Bu
maddenin 5. ve 6. fıkraları uyarınca da kapsanan anlaşmaların
karşı tarafları da MLI’ın bu hükmüne Türkiye ile olan anlaşması
için aynı şekilde bildirimde bulunursa, MLI maddesinde yer
alan hükümler eski maddelerin uygulanışını değiştirecek ve bu
hükümler uygulanabilecektir. Bu şart sağlanırsa uygulanacak
olan maddenin 1. paragrafı; eğer bir akit devlette diğer akit
devletin bir teşebbüsü adına hareket eden, o teşebbüs adına
sözleşme akdetme yetkisine sahip olup bu yetkiyi sürekli
olarak kullanan ya da teşebbüs tarafından yapılan herhangi bir
değişikliğe tabi olmaksızın sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde
önemli rol alan bir temsilci varsa, bu temsilciyi diğer akit devlet
teşebbüsüne ait bir işyeri olarak saymayı öngörmektedir.
Maddede belirtildiği üzere, bu sözleşmeler; i) diğer akit
devletteki teşebbüs namına, ii) bu teşebbüsün vereceği
hizmetlere ilişkin olarak, ve iii) bu işletmeye ait olan yahut
işletmenin kullanma hakkına sahip olduğu mülkiyetinin
devri veya bu kullanımın verilmesi için yapılıyorsa, işyerinin
varlığından bahsedilebilecektir. 2. fıkra uyarınca ise, kendi
işlerine olağan bir şekilde devam eden bağımsız bir acente daimi
işyeri sayılmayacak, ancak bir ya da birden fazla ilgili teşebbüs
adına özel olarak hareket ediliyorsa bu gibi kişiler bağımsız

acente sayılamayacaktır. Yaptığı bildirimden de anlaşıldığı üzere
Türkiye, temsilci yapıları vasıtasıyla yapay bir şekilde daimi işyeri
statüsünün engellenmesi konusunda oldukça hassas davranmış
ve bu tarz yapıların engellenmesi için olan niyetini belli etmiştir.
Nitekim bu maddenin önemi elektronik ticaret gelirlerinin
elde edilme sürecine ilişkin vergileme rejiminde de kendini
gösterebilecektir.
İşyeri statüsünün istisna faaliyetler aracılığıyla yapay olarak
engellenmesi (Madde 13)
Daimi işyeri statüsünden istisnai faaliyetler vasıtasıyla
kaçınılmasına ilişkin 13. madde, taraf devletlere seçenekli bir
yapı sunmuş ve seçebilecekleri 2 alternatif vermiştir. Türkiye
bunlardan A Opsiyonunu seçtiğini bildirmiştir. A Opsiyonu,
BEPS 7 numaralı Eylem Planı'nda yer alan ve OECD Model
Vergi Anlaşması’nda yer alan 5/4 maddesine ilişkin önerilen
yazımı içermektedir.15 Bu madde uyarınca, ancak ve ancak
şu aktiviteler sadece yardımcı ve hazırlayıcı karakterde olmak
kaydıyla daimi işyeri sayılmayabilecektir;
i) MLI ile değiştirilmeden önce Kapsanan Vergi Anlaşmasında
yer alan ve yardımcı ve hazırlayıcı karakterde olma şartına
bağlı olmaksızın daimi işyeri teşkil etmeyen işler olarak özel
olarak listelenen faaliyetler gerçekleştirilmesi,
ii) sadece işin sürdürülebilmesi için bir önceki şartta
belirtilmeyen herhangi bir faaliyetin yürütülmesinin sabit
bir işyeri aracılığıyla yapılması, ve
iii) sadece bu iki şartta belirlenen aktivitelerin bir bütününün
devam ettirilmesi amacıyla sabit bir işyeri bulundurulması.

IV. Sonuç
Görüldüğü üzere MLI, tüm karmaşık yapısına ve eşleşmedeki
güçlüklerine rağmen pek çok ülke tarafından imzalanmış ve
maddelere ilişkin çekince ve bildirimler belirtilmiştir. BEPS’e
yaklaşımı da ele alındığında MLI’a imza atan Türkiye’nin bu
yaklaşımının mevzuatta ve uygulamada yerini bulmasını
sağlayacak ne gibi değişikliklere gideceği merak konusudur.
Nitekim imzalamış olmakla birlikte söz konusu anlaşmanın
uygulamaya girişine ilişkin hukuki süreçlerin tamamlanarak
yürürlüğe ne zaman gireceği de henüz belli değildir.
Yine de, Türkiye’nin global vergi sorunlarına yaklaşımda
ortak bir anlayışa uyum niyetini belirtmesi pozitif olarak
değerlendirilmelidir. Bununla birlikte pek çok hükme
çekince konmuş olması, MLI’ın yürürlüğe girmesinden sonra
imzalanacak anlaşmalarda ne şekilde hareket edileceği ve hangi
yolların izleneceği konusunda merak uyandırmaktadır. MLI’a
birçok çekince konması, genel anlayıştan farklı uygulamalar
olduğunu göstermesinin yanı sıra anlayışın da farklılığını
gösteriyor olması açısından sorgulanabilir.
Bunların yanı sıra, Türkiye’nin yaklaşımını tabi ki dünyada
MLI’ı imzalayan ülkelerle birlikte ve MLI’ın uygulanabilirliği
çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Nitekim, BEPS Eylem
Planlarına ortak bir aksiyon getirmek amacıyla ortaya çıkarılan
MLI’ın uluslararası vergilendirme alanında bir düzen mi yoksa

15 EY Global Tax Alert, OECD Releases Multilateral Instrument to Implement Treaty Related BEPS Measures on Hybrid Mismatch 			
Arrangements, Treaty Abuse, Permanent Establishment Status and Dispute Resolution
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kaos mu getireceği de ayrıca değerlendirme konusudur. An
itibarıyla MLI’a imzacı olan 71 ülkenin pek çoğunu OECD ülkesi
olmamakla birlikte gelişmekte olan ülkeler oluşturmaktadır.
Dolayısıyla eleştiri konusu yapılabilecek hususlardan biri de
aslında karar sürecinde yer almayan bu ülkelerin de imza attığı
söz konusu anlaşmanın gerçekte uygulanabilirliğinin olup
olmadığıdır. MLI hükümleri ile sunulan çözümler halihazırda
uygulanmakta olan ülke içi düzenlemelere ne kadar uyumludur?
Oldukça karmaşık olan MLI’ın bu sebeplerle ülkeler arasındaki
eşitlik tartışmalarına da yol açması, ayrıca çok taraflı yorum
sorunlarını ortaya çıkarması da kaçınılmazdır.
Tüm bu bilinmezliklere rağmen ortak bir kararın ürünü
olan, devletlerin matrah aşındırılmasına yol açan türdeki
uluslararası işlem yapılarına karşı ortak bir yaklaşım
sergileyen ve azımsanamayacak sayıda ülkenin imza attığı
MLI ve hükümlerinin önümüzdeki yıllarda, özellikle Çok Uluslu
Şirketler’in uygulamalarına ve yapılarına doğrudan etki
edebileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel
görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı
EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk
iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla
yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama
yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını
tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
Elif Akkaranfil
Ezgi Boz

Türkiye’de bölgesel yönetim merkezi kurgusu
ve vergisel değerlendirmeler
Giriş
Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini ekonomik, politik ve coğrafi benzerlikleri olan
bölgelerde yoğunlaştırması, bölge özelinde faaliyet gösterecek yönetim merkezleri
kurulmasını bir ihtiyaç haline getirmiştir. Dolayısıyla, yerel şirketler ile uluslararası
yönetim merkezi arasında bir yönetim basamağı işlevi görebilecek bölgesel yönetim
merkezi yapıları, kurumsal evrimin yeni bir aşaması olarak düşünülebilir.
Dünyadaki uygulamaya bakıldığında genel itibarıyla bölgesel yönetim merkezleri
fiyatlandırma, satın alma, pazarlama gibi iş kollarının koordinasyonundan sorumlu
oluşumlardır. Bu merkezlerdeki yöneticiler de sorumlu olunan ülkelerdeki operasyonların
planlaması, kontrolü ve kurumsal kaynakların bölgesel seviyede en uygun şekilde
değerlendirilmesini sağlamaktan sorumludur. Yönetimin bölgesel seviyede kurgulanması
koordineli – düzenli karar alımını kolaylaştırmaktadır. Özellikle günümüzde yerel
iştiraklerin bağımsız iş birimleri olarak anlamını yitirmeye başladığı düşünülecek olursa,
yönetimin bölgesel seviyeye kaydırılması ile birlikte koordineli karar alma ve kontrol gibi
fonksiyonların giderek daha önemli işlevler haline geldiği söylenebilecektir.1
Küresel gidişat da göz önünde bulundurularak Türkiye’de de bu süreç ile beraber ortaya
çıkan fırsatlardan faydalanmak ve risklere yönelik önlem alabilmek adına çok uluslu
işletmelerin “bölgesel yönetim merkezi” çatısı altında faaliyet gösterebilmelerine olanak
sağlanmıştır. Türkiye’de bölgesel yönetim merkezleri, irtibat bürosu yapısı altında
kurgulanmaktadır ve vergi yükü olmadan faaliyet gösterebilmektedir.

Yasal mevzuat
İrtibat bürolarının kuruluş ve işleyişine ilişkin ana düzenleme Ekonomi Bakanlığı
tarafından 20 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmış olan “Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nde yapılmıştır. Söz konusu
yönetmelik kapsamında irtibat bürolarının kuruluşuna, kuruluş sürecinde aranacak
belgelere ve genel hatlarıyla işleyiş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
3 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete ‘de ise “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in yayımlanması
ile irtibat bürolarının bölgesel yönetim merkezi olarak faaliyet gösterebileceği de
belirtilmiştir. Bu yönetmelikle birlikte Ekonomi Bakanlığı’ndan aldıkları izin kapsamında
yabancı bir şirket, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak;
• Yatırım ve yönetim stratejilerinin
oluşturulması
• Planlama
• Tanıtım
• Satış
• Satış sonrası hizmetler
• Marka yönetimi
• Finansal yönetim

• Teknik destek
•
•
•
•
•
•

Ar-Ge
Dış tedarik
Yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi
Laboratuvar hizmetleri
Araştırma ve analiz
Çalışanların eğitimi

gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetlerini Türkiye’de bölgesel yönetim
merkezi adı altında kurabilmektedir.
1 Keegan/Green. (n.d.). Global Marketing/Leadership, Organization, and Corporate Social
Responsibility-Chapter 17
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Yukarıda yer verilen faaliyetlerin ifası için bölgesel yönetime
merkezlerine verilen izin süresi en fazla 10 yıl olabilmektedir.

Bölgesel yönetim merkezlerinin işleyişine
ilişkin vergisel düzenlemeler
Bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin vergisel açıdan
düzenlemeler 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete‘de
yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile
beraber yapılmıştır.
• Kurumlar vergisi muafiyeti
Bu Kanun’u takiben, 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de
11 Seri No'lu “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır ve kanunun öngördüğü
kurumlar vergisi muafiyet uygulamalarına ilişkin detaylı
açıklamalara yer verilmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4. maddesinin 1.
fıkrasına eklenen “ö” bendi ile de aşağıda yer alan şartların
sağlanması halinde bölgesel yönetim merkezleri Kurumlar
Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisinden muaf
tutulmuşlardır:
• Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulmaları,
• Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan
kurumlar tarafından karşılanması (yurtdışından getirecekleri
dövizlerle) ve
• Söz konusu giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete
tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi
veya kârından ayrılmaması
• Gelir vergisi istisnası
Söz konusu Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin
(14) numaralı bendinde yapılan değişiklik sonrasında 2 Ekim
2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 293 seri numaralı
Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde detayına yer verildiği üzere; gelir
vergisi istisnasından faydalanabilmek için bölgesel yönetim
merkezlerinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
• İşveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumların,
Türkiye'de kanuni ve iş merkezinin bulunmaması,
• Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı (ücretli)
ve yapılan ödemenin ücret niteliğinde olması,
• Dar mükellef kurumun ücret ödemesi yaptığı hizmet erbabının
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel
yönetim merkezlerinde faaliyet izni kapsamında istihdam
edilmesi,
• Dar mükellef kurumun Türkiye'deki personeline yapılacak
ödemenin bu kurumun yurt dışı kazançlarından karşılanması,
• Ücretlerin döviz olarak ödenmesi
2 Özelge. (29/09/2014). Sayı: 39044742-KDV.1-2285. Gelir İdaresi
Başkanlığı - Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Dikkat edilmesi gereken hususlar
Bölgesel yönetim merkezlerinin gerçekleştirebileceği yönetim
ve koordinasyon işlerinin irtibat bürosu faaliyetleri kapsamında
değerlendirildiği Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan
düzenlemeyle belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan vergisel
düzenlemeler ile birlikte de bu düzenlemenin vergi uygulaması
da teyit edilmiştir.
Bilindiği üzere irtibat büroları ticari faaliyet göstermesi yasak
olan, hazırlayıcı ve yardımcı nitelikle faaliyet göstermesi gereken
yapılar olduğundan dar mükellef kurum adına Türkiye’de
bir işyeri oluşturmamakta ve dolayısıyla dar mükellef adına
Türkiye’de kurumlar vergisi yükümlülüğü doğurmamaktadır.
İrtibat büroları Türkiye'de ticari ve diğer gelir getirici faaliyetler
ile izin konusu dışında bir faaliyette bulunamamakta, kâr elde
edip transfer edememekte ve bütün masraflarını yurt dışından
getirecekleri dövizlerle karşılamak zorunda bulunmaktadır.
(Özelge, 29/09/2014)2
İrtibat bürosu çalışanlarının Gelir Vergisi açısından yükümlülüğü
de yukarıda bahsedilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesinin
değişmeden önceki hükmüyle ortadan kaldırılıyordu. Söz
konusu madde uyarınca, “Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de
bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan
hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları
üzerinden döviz olarak ödediği ücretler” gelir vergisinden istisna
edilmektedir.
2016 yılında yapılan düzenleme dikkate alındığında bölgesel
yönetim merkezlerinin ifa edebileceği faaliyetler özelinde
değinilmesi gereken önemli noktalardan biri “yönetim
ve koordinasyon” ifadesinin altında ne gibi faaliyetlerin
gruplandırılabileceğidir.
İlgili yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere bölgesel yönetim
merkezi çalışanlarının izin verilen faaliyet gruplarını irtibat
bürosu çatısı altında birebir ifa etmemesi beklenmekte; yalnızca
idare yetkisini, yönetimsel sorumlulukları ve yönetim merkezliği
yapılan ülke ve bölgeler arasındaki iletişim ve uyumu sağlama
gibi görevleri içeren sorumluluklara sahip olması gerektiği
söylenebilir.
Buradan yola çıkarak bölgesel yönetim merkezlerinin
bölgelerdeki ülkelerle ilgili ağırlıklı olarak;
(i) Strateji belirleme/oluşturma,
(ii) İlgili ülke/bölgelerde stratejilerin doğru şekilde
uygulandığından emin olma,
(iii) İlgili ülke/bölgelerdeki çalışanlara yol göstericilikte –
rehberlikte bulunma,
(iv) İlgili ülke/bölgelerdeki çalışanlara yol haritası belirleme,
(v) İlgili ülke/bölgeler ile iletişim ve koordinasyonu sağlama,
(vi) Sorumlu olunan ülke/bölgelerin birbiri ile uyum içinde
çalışmasını sağlama,
(vii) Tavsiye ve görüş verici bir pozisyonda olma,
(viii) Satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin planlama,
(ix) Pazar araştırması yapma,
(x) Ülke çalışanlarına eğitim, seminer düzenleme,
gibi aktivitelerde bulunmasının beklendiği söylenebilir.
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Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bölgesel
yönetim merkezi çalışanının bu faaliyetleri ifa ederken hiçbir
aşamada uygulama noktasına, yani işi gerçekten yapması
gereken ülke operasyonuyla ilgili sorumlulukları yerine getirir
hale geçmemesi gerektiğidir. Aksi durumda, artık “yönetim” ve
“koordinasyon” dan bahsetmek mümkün olamayabilecektir.
Bölgesel yönetim merkezlerinde istihdam edilen personellerin
unvanlarının ve iş tanımlarının merkezin fonksiyonuna
uygun olarak belirlenmesi beklenmektedir. Ağırlıklı olarak
operasyonların yönetim ve koordinasyonundan sorumlu
oldukları için, bölgesel yönetim merkezi çatısı altındaki
personelin de üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kişiler
olmasının ve buna benzer görevlerde bulunmasının beklendiği
çıkarımı yapılabilecektir.
Gruba bağlı iştiraklerdeki Finans Direktörlerini yöneten
"Bölgesel Finans Direktörü ve Ekibi", İnsan Kaynakları
Direktörlerini yöneten "Bölgesel İnsan Kaynakları Direktörü
ve Ekibi" ya da iştiraklerin Genel Müdürlerini de yöneten
"Bölge Başkanı", bu birimlerde istihdam edilen yöneticilere ve
çalışanlara örnek olarak gösterilebilir3.
Bölgesel yönetim merkezlerine çalışan sayısında sınırlama
getirilmemiştir. Bölgenin büyüklüğü, işin hacmi, iş kolları
çeşitliliği ve benzeri organizasyonel ihtiyaçların bu sayının
şekillenmesinde belirleyici olması beklenmelidir.
Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri ise dar mükellef
kurumun Türkiye’de hem iştiraki (ya da grup şirketi) hem de
bölgesel yönetim merkezi olması durumudur. Türkiye’deki
iştirak/grup şirketi ve bölgesel yönetim merkezi arasındaki
ilişkiler doğru bir şekilde kurgulanarak ilişki seviyesi olabilecek
en sınırlı düzeyde tutulmalı ve her ikisinin birbirinden
bağımsızlığını güçlendirecek önlemler alınmalıdır.
Bölgesel yönetim merkezlerinin masrafları da hassas
noktalardan biri olarak gündeme gelmektedir. Kurumlar vergisi
düzenlemelerinde de belirtildiği üzere, bölgesel yönetim
merkezlerinin tüm masraflarının döviz olarak dar mükellef
kurumlar tarafından karşılanması ve bu masrafların hiçbir
şekilde Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi
bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından
ayrılmaması muafiyet şartlarından bir tanesidir.

Sonuç
Bölgesel yönetim merkezi kurgusu çok uluslu şirketlerin başta
ekonomik verimlilik olmak üzere, coğrafi yakınlık ve kültürel
benzerlikler gibi avantajlar sebebiyle organizasyonları içinde
sıkça faydalanmaya başladığı bir yöntemdir. Türkiye de özellikle
birbirinden farklı bölgelere yakınlığı ve dolayısıyla iletişim
ağının pratikliği sebebiyle bölgesel yönetim merkezi olarak
tercih edilen bir ülkedir. 2016 yılındaki düzenlemeler ile birlikte
bölgesel yönetim merkezlerinin vergisel durumlarına ilişkin
daha kapsamlı açıklamalar yapılmış olması da, bölgesel yönetim
merkezlerine olan ilgiyi artırmaktadır.
3 M. Yücel, (2017). 6728 Sayılı Kanun ile Bölgesel Yönetim 		
Merkezlerine Sağlanan Vergisel Avantajlar. Lebib Yalkın Mevzuat
Dergisi, 2.
Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
Gamze Durgun
Çağatay Oğuzhan Aytoğu

Serbest meslek faaliyetlerinden doğan
kazançların vergilendirilmesinde yeni dönem
Giriş
Bilindiği üzere dar mükellefiyet esası, Türkiye’de mukim olmayan gerçek ve tüzel kişilerin
(dar mükelleflerin) Türkiye’de elde etmiş oldukları kazanç ve iratları vergilendirmeyi
amaçlamaktadır. Tam mükellefiyette gelir şahıstan hareketle kavrandığı halde, dar
mükellefiyette önem taşıyan husus, gelirin Türkiye’de elde edilmiş olup olmadığıdır1.
Dar mükellefler tarafından icra edilen serbest meslek ve benzeri nitelikteki diğer
faaliyetlerden doğan kazançların vergilendirme yetkisinin hangi ülkede olduğunun tespiti
için, serbest meslek faaliyetini sunan gerçek ya da tüzel kişinin mukim olduğu ülke ile
Türkiye arasında imzalanmış bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme (“ÇVÖ”) Anlaşmasının
bulunup bulunmadığına bakılması gerekir. Anlaşma bulunmuyorsa Türkiye’de icra
edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançlar için Türkiye’de iç
hukuk düzenlemeleri uygulanacaktır. İç hukuk düzenlemeleri çerçevesinde yurtdışından
alınan hizmetler ile ilgili olarak yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişinin elde ettiği
kazançların vergilendirilmesinde sorumluluk hizmeti alan/ödemeyi yapan tarafta olacak
ve bu sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemeler üzerinden prensipte %20 oranında
vergi kesintisi yapılması gerekecektir.
İlgili ülke ile Türkiye’nin imzaladığı bir ÇVÖ Anlaşması bulunması halinde, ilgili ÇVÖ
Anlaşması hükümlerinin değerlendirilmesi gerekir. Türkiye’nin taraf olduğu ÇVÖ
Anlaşmalarında Türkiye sınırları içerisinde icra edilmeyen serbest meslek faaliyetlerinde
vergilendirme yetkisinin genelde diğer ülkeye bırakıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, dar
mükelleflerce bir işyeri vasıtasıyla olmayan ve Türkiye sınırları içinde icra edilmeyen
hizmetler açısından Türkiye’nin vergi alma yetkisi yoktur ve bu kapsamda yapılan
ödemeler üzerinden Türkiye’de vergileme yapılmayacaktır.
Serbest meslek faaliyetinin Türkiye sınırları içerisinde icra edilmesi durumunda
ise dar mükellef gerçek veya tüzel kişinin kazancının Türkiye’de vergilendirilip
vergilendirilmeyeceğinin ve ne şekilde vergilendirileceğinin belirlenebilmesi için kazancı
elde eden kişinin mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında imzalanan ÇVÖ Anlaşmasında
yer alan hükümlere bakılması gerekir.
İlgili ÇVÖ Anlaşmasına göre Türkiye’nin vergi alma hakkının bulunduğunun anlaşılması
halinde dar mükellefin elde ettiği serbest meslek kazancına yönelik nihai vergileme olan
tevkifat konusu gündeme gelmektedir. Serbest meslek kazançları, yerel mevzuatımıza
göre tevkifat suretiyle vergileme rejimine tabi ödemelerdir. Tevkif edilen bu vergiler,
nihai vergilendirmeyi oluşturmaktadır (bu durum dar mükellefin Türkiye’de vergi
mükellefiyeti tesis etmediği durumlar için geçerlidir).
Serbest meslek faaliyetlerinden doğan kazançlara ilişkin Türkiye’nin vergileme hakkının
bulunup bulunmadığının tespiti ve ÇVÖ Anlaşmalarında Türkiye’nin vergileme yetkisini
belirleyen unsurların uygulanma koşulları her daim serbest meslek faaliyetini icra eden
dar mükellefler (hizmet sağlayıcıları) ve Türkiye’de tevkifat yapma sorumluluğu bulunan
mükellefler (hizmet alıcıları) açısından tereddüt yaratan konuların başında gelmiştir.

1 ÖZBALCI (1), Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara 2002, s.101
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Gelir İdaresi Başkanlığı, kendisine gelen özelge talepleri
doğrultusunda, tereddüt yaratan bu hususları ilgili mükellefler
bazında açıklığa kavuşturmaktaydı. Bugün gelinen noktada
ise, serbest meslek faaliyetlerinden doğan kazançların
vergilendirilmesi hususunda tereddüt yaratan konuların genel
düzenleyici bir işlem olan tebliğ2 bazında tüm mükellefler
açısından açıklığa kavuşturulduğu görülmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 4 Seri No.lu Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (“Tebliğ”)
26.09.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de
Türkiye’nin akdetmiş olduğu ÇVÖ Anlaşmaları çerçevesinde,
anlaşmaya taraf diğer ülke mukimi gerçek veya tüzel kişilerin
Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer
nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin
vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.
Tebliğ, yayımlandığı tarihe kadar alışılagelmiş uygulamaların
aksine gerek serbest meslek kazancı elde eden diğer ülke
mukimlerine (hizmet sunucuları) gerekse Türkiye’deki vergi
sorumlularına bir takım prosedürel yükümlülükler yüklemekte
olsa da, bugüne kadar yaşanan tereddütleri açığa kavuşturması,
yapılan açıklamalar ve herkese uygulanabilir olması nedeniyle
önemli ve olumlu bir düzenleme olma özelliği taşımaktadır.

1. Türkiye’nin vergi alma hakkının tespiti
Öncelikle, serbest meslek faaliyetlerinden veya benzer nitelikteki
diğer faaliyetlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesinde
ilgili ülke ÇVÖ Anlaşması hükümlerine bakılarak vergilendirme
yetkisinin hangi ülkede olduğunun belirlenmesi ve uygulamaya
buna göre yön verilmesi gerekmektedir.

iş yeri ya da sabit yer vasıtasıyla gerçekleştirilmesi belirleyici
unsur olarak öngörülürken, diğer bazı anlaşmalarda bu unsurun
yanı sıra kalma süresi unsuru da kullanılabilmektedir. Kalma
süresi unsuruna kimi ÇVÖ Anlaşmalarında sadece gerçek kişiler
yönünden yer verilirken, bazı anlaşmalarda ise hizmet iş yeri
oluşumu açısından tüzel kişiler için de yer verilebilmektedir.
Ayrıca, az sayıdaki anlaşmada Türkiye’nin vergilendirme
hakkının tespiti için ödemenin Türkiye’de mukim olanlarca veya
onlar adına yapılması ya da ödemenin Türkiye’deki iş yerinden/
sabit yerden yapılması unsurlarına da yer verilmiştir.
Tebliğ’de detaylıca yer verilen bu unsurların önemli bazı
noktalarına aşağıda değinilecektir.
1.1. İşyeri ya da sabit yer unsuru
Bu unsur açısından temel bağlama noktası, faaliyetin
Türkiye’de bir iş yeri ya da sabit yer vasıtasıyla gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğidir. Sabit yerin oluşup oluşmadığı
hususundaki tespitte, ilgili anlaşmaların “iş yeri” başlıklı 5.
madde hükümleri dikkate alınacaktır.
Bu noktada Tebliğ’de özellik arz eden bir husus, sabit yerin
oluşup oluşmadığının tespitinde, faaliyetin niteliğine uygun
olarak kullanılan yerin münhasıran söz konusu faaliyete tahsis
edilmesi gerekli olmadığı hususudur. Tebliğ’de sabit yerin başka
bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılması veya başka bir kişiye ait
olması durumu, bu yerin işe ilişkin olma vasfını değiştirmeyeceği
ifade edilmektedir.
1.2. Kalma süresi unsuru

• İş yeri ya da sabit yer unsuru: Faaliyetin Türkiye’de bir iş
yeri ya da sabit yer vasıtasıyla gerçekleştirilmesi,

Türkiye’nin taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarının bir kısmında iş
yeri ya da sabit yer unsuruna ilave olarak faaliyetin Türkiye’de
belirli süreden fazla kalınarak icra edilmesi unsuruna da yer
verilmektedir. Bu durumda, iş yeri ya da sabit yer oluşmadığı
halde Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin tespiti açısından
kalma süresi unsuruna bakılması gerekmektedir.

• Kalma süresi unsuru: Faaliyetin icrası için bir takvim yılı/mali
yıl veya 12 aylık kesintisiz bir dönem içinde bir veya birkaç
seferde toplam 6 ayı aşan bir süre veya 183 gün ya da bu
süreden daha fazla Türkiye’de kalınması veya

Anlaşmalardaki ifade tarzına göre vergilendirme yetkisinin
oluşması için kalma süresinin veya süreler toplamının bir veya
birkaç seferde 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde/takvim
yılında/mali yılda;

• Ödemenin Türkiye’den yapılması: Ödemenin Türkiye
mukimi olan bir kişi tarafından ya da böyle bir kişi adına veya
Türkiye’de sahip olunan iş yeri ya da sabit yerden yapılması.

•➢ 183 günü aşması

İlgili ÇVÖ Anlaşmalarında vergilendirme yetkisinin dağıtımında
aşağıdaki unsurlar belirleyici olmaktadır:

Türkiye’nin taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarına bakıldığında,
serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançların
vergilendirilmesinde Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin
belirlenmesi için tek bir unsur yer almamaktadır. Anlaşmalara
göre değişen farklı unsurlara (sabit yer/iş yeri unsuru, kalma
süresi unsuru, ödemenin Türkiye’de mukim olanlarca yapılması
unsuru gibi) anlaşmaların ilgili maddelerinin içeriğinde yer
verildiği anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda, Türkiye’nin taraf olduğu bazı ÇVÖ
Anlaşmalarında, vergilendirme yetkisinin paylaşımında hem
gerçek hem de tüzel kişiler için sadece faaliyetin Türkiye’de bir

•➢ 183 günü bulması veya aşması
•➢ 183 gün veya daha fazla olması
•➢ 183 gün veya daha uzun bir süre olması
•➢ 6 ayı aşması
gerekmektedir.
İlk sıradaki ifade tarzının yer aldığı ÇVÖ Anlaşmaları açısından
Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin oluşması için bu süre veya
süreler toplamının bir veya birkaç seferde 12 aylık herhangi bir
kesintisiz dönemde/takvim yılında/mali yılda 183 günü aşması,
yani en az 184 gün olması şarttır. Diğer üç ifade tarzında ise
vergilendirme yetkisinin oluşması için sürenin 183 gün olması
yeterlidir.

2 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Süre hesabında Türkiye’de gerçekleştirilen faaliyetin herhangi
bir kesintisiz 12 aylık dönemde/takvim yılında/mali yılda
toplam 6 ayı aşan bir süre veya sürelerde devam etmesi koşulu
getirilen ÇVÖ Anlaşmalarında ise hizmetin aralıklarla sunulması
durumunda 6 ayın hesabında her bir ay 30 gün olarak dikkate
alınır ve (6x30=)180 günü aşan sürelerde devam eden
hizmetler için Türkiye’de vergilendirme yapılacaktır.
1.2.1. Kalma sürelerinin hesaplanması (Adam*gün hesabı)
Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önceki görüş ve kanaatler
çerçevesindeki uygulama hizmetin ifa edilmesi için gönderilen
personel sayısı ile hizmetin ifa edildiği gün sayısının birlikte
dikkate alınması yönündeydi.
Örneğin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.11.2011 tarihli
özelgesinde; “…hizmetin Türkiye’ye gönderilen birden fazla
personel vasıtasıyla icra edildiği durumda, bunların Türkiye’de
toplam kalma süreleri dikkate alınacaktır…” şeklinde görüş
bildirilmişti.
Görüleceği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceki
dönemlerde verilen özelgelerde, Türkiye’de kalma süresinin
hesabında aynı hizmet için gönderilen toplam personel sayısı
dikkate alınmaktaydı.
Ancak Tebliğ, tüzel kişi ve teşebbüsler yönünden bu sürenin
hesap şekli konusunda yeni bir düzenlenmeyi ortaya
koymaktadır. Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,
öteden beri uygulanmakta olan hizmetin ifası için gönderilen
personel sayısı ile hizmetin ifade edildiği gün sayısının birlikte
değerlendirilmesine (adam*gün hesabı) son verilmiştir.
Süre hesabında 26.09.2017 tarihi itibarıyla personel sayısı
dikkate alınmayacak; sadece icra edilen faaliyet için Türkiye’de
geçirilen gün sayısı dikkate alınacaktır. Örneğin, Türkiye’de
15 personel aracılığıyla 30 gün faaliyette bulunan diğer ülke
mukiminin Türkiye’de kaldığı süre Tebliğ’in yürürlük tarihinden
itibaren 30 gün olarak dikkate alınacaktır.
1.2.2. Aynı veya bağlı proje kapsamında sürenin
hesaplanması
Bazı ÇVÖ Anlaşmalarında süre hesaplaması aynı veya bağlı
projeler birlikte değerlendirilerek yapılmaktadır. Bunun dışındaki
durumlarda her bir proje kendi başına değerlendirilmektedir.
Tebliğ’de aynı veya bağlı proje kapsamında süre hesaplamasıyla
ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiştir.
Tebliğde yer verilen açıklamalara göre, anlaşmaların
uygulanmasında; “aynı proje” serbest meslek faaliyetini icra
eden yönünden, yani hizmeti sunan teşebbüs yönünden “aynı
proje” olmalıdır. Bu kapsamda aynı proje için hizmet tek bir
gerçek veya tüzel kişiye sunulabileceği gibi, birden fazla kişiye
de sunulabilir.
“Bağlı proje” ise bir teşebbüs tarafından ticari bütünlüğe sahip
farklı projeler kapsamında sunulan hizmetler bakımından
dikkate alınır. Projelerin bağlı olup olmadığı tespit edilirken
olayına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Tebliğ’de
ayrıca bağlı projenin tespitinde dikkate alınacak hususlara
aşağıdaki doğrultuda yer verilmiştir:

• Projelerin tek bir ana sözleşme kapsamında olup olmadığı,
•➢ Projelerin farklı sözleşmelerin kapsamında olduğu
durumlarda, bu farklı sözleşmelerin aynı kişi veya ilişkili
kişiler ile sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı ve makul bir
şekilde ilk sözleşme sonuçlandırılırken ilave sözleşmelerin de
sonuçlandırılmasının öngörülmesinin mümkün olup olmadığı,
•➢ Farklı projelere konu olan çalışmaların niteliğinin aynı olup
olmadığı,
•➢ Farklı projeler kapsamında aynı gerçek kişilerin hizmetleri
gerçekleştirip gerçekleştirmediği
gibi hususlar bağlı projenin tespitinde dikkate alınacaktır.
Aynı veya bağlı proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin kalma süresinin hesaplanmasında aynı veya bağlı projeler
yönünden ifa edilen hizmetlerin birlikte değerlendirilmesi, ayrı
projeler yönünden ise bu sürenin her bir proje için ayrı ayrı
değerlendirilmesi gerekmektedir.
1.3. Ödemenin Türkiye’den yapılmış olması
Bazı ÇVÖ Anlaşmalarında (Güney Kore, İsrail, İsveç), anlaşmaya
taraf diğer akit devlet mukiminin Türkiye’de icra ettiği serbest
meslek veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetlerinden elde ettiği
gelirin Türkiye’de vergilendirilmesi, ödemenin Türkiye mukimi
olan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılması veya
ödemenin, bu ödemeyi yapan kişinin Türkiye’de sahip olduğu
bir iş yerinden ya da sabit yerden yapılması koşullarından en
az birinin gerçekleşmesine bağlanmıştır. Bu durumda, başka
kriterler dikkate alınmaksızın, iç hukukumuzda öngörülen
hükümler çerçevesinde vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

2. Tevkifat yükümlülüğü
2.1. Faaliyetin Türkiye’ye gelinmeksizin sunulması
Genel kural olarak, diğer ülke mukimi bir kişinin (gerçek veya
tüzel kişi) Türkiye'ye gelmeksizin icra edeceği ve ülkemize
sunulan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği
gelirleri vergileme hakkı ÇVÖ Anlaşması uyarınca yalnızca
mukim olunan ülkeye aittir.
Bu doğrultuda Türkiye’de vergilendirme yapılmayacaktır ve
dolayısıyla bu kapsamdaki ödemeler üzerinden herhangi bir
tevkifat gündeme gelmeyecektir.
2.2. Faaliyetin Türkiye’de bir iş yeri ya da sabit yer
vasıtasıyla sunulması
Diğer ülke mukimi bir kişinin serbest meslek veya benzer
nitelikteki diğer faaliyetleri Türkiye'de bir iş yeri ya da sabit yer
vasıtasıyla icra etmesi dolayısıyla elde edilen gelirleri vergileme
yetkisinin ÇVÖ Anlaşması uyarınca Türkiye’ye ait olması
durumunda, vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
2.3. Hizmet ya da faaliyetin belirli süreden fazla olması
Diğer ülke mukimi bir kişinin serbest meslek veya benzer
nitelikteki diğer faaliyetleri Türkiye'de bir iş yeri ya da sabit
yer olmaksızın icra etmesi sırasında, söz konusu hizmet ya
da faaliyetler karşılığında yapılan ödemeler üzerinden, vergi
kesintisi yapılması gerekmektedir.
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Ancak, alınan hizmet ya da faaliyetin temini sırasında serbest
meslek faaliyeti sözleşmesi uyarınca;

mukim oldukları ülke yetkili makamlarından mukimlik belgesi
almaları ve Türkiye’de yetkili makamlara ibraz etmeleri
beklenmektedir.

•➢ Hizmetin Türkiye’de ifa edilmemesi,
•➢ Hizmet konusunun bir gayri maddi hak teşkil etmemesi,
•➢ Hizmetin Türkiye’de ifa edilmesine karşın ÇVÖ Anlaşması
uyarınca Türkiye’nin vergi alma yetkisinin oluşmadığının
açıkça tespiti
durumlarında hizmeti alan taraf vergi kesintisi yapmayacaktır.
Tebliğ’in uygulanmasında özellik arz ettiğini düşündüğümüz
hususlara makalemizin aşağıdaki bölümünde yer verilmektedir.

3. Özellik arz eden hususlar
3.1. Form verme zorunluluğu
Form verme zorunluluğu 4 Seri No’lu Tebliğ ile hayatımıza
girmiş yeni bir prosedürdür. Tebliğ’de iki adet formdan
bahsedilmektedir.
1 no.lu form, vergi kesintisi yapılması gerekmediği
durumlarda, Türkiye kaynaklı serbest meslek kazancı elde
eden diğer ülke mukimlerince doldurulması gereken formdur.
Bu formun, hizmet alımına başlandığı tarihten itibaren 30 gün
içinde vergi sorumlularına verilmesi gerekmektedir.
2 no.lu form, Türkiye’de hizmetten faydalanan vergi
sorumlularınca doldurularak, hizmet sağlayıcılar tarafından
kendilerine verilen 1 no.lu form ve varsa hizmet sözleşmesi
ile birlikte, ödeme yapılmasından önce bağlı olunan vergi
dairesine/mal müdürlüğüne verilmesi gereken formdur.
Görüleceği üzere Tebliğ, hizmeti sunan dar mükelleflere
ve hizmeti alan vergi sorumlularına birer form doldurma
ve gerektiğinde vergi dairesine ibraz etme yükümlülüğü
yüklemektedir.
Form verme zorunluluğu, Türkiye’de vergi kesintisi yapılması
gerekmediği durumlar3 için söz konusudur. Tebliğden
anlaşılacağı üzere, hizmeti alan vergi sorumlusunun, 1 no.lu
formu incelemesi ve kesinti yapıp yapmayacağını bu forma göre
belirlemesi beklenmektedir. Bu durum, vergi sorumlusuna yeni
bir sorumluluk yüklemektedir. Vergi sorumlusu, süreyi takip
ederek hizmet alımına başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde
formun kendisine ulaşmasını sağlamalıdır. Formun kendisine
ulaşmaması veya formun incelenmesi neticesinde tevkifat
yapma yükümlülüğü ortaya çıkması halinde serbest meslek
faaliyeti ödemesi üzerinden tevkifat yapması gerekecektir.

Mukimlik belgesi aynı zamanda dar mükellefin ilgili ÇVÖ
Anlaşması hükümlerinden yararlanarak sadece Türkiye’de elde
ettiği gelirlerinin vergilenip diğer gelirlerinin beyan edilmeme
hakkını elde edebilmesi açısından da gereklidir.
Türkiye dışında tam mükellef oldukları ülkeden, tüm
dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiklerini
mukimlik belgesiyle ibraz edemeyenler ise bu haktan
yararlanamayacaklar ve %20 oranında tevkifata tabi olacaklardır.
4 Seri No’lu Tebliğ, ilgili ülke mukiminin, mukimlik belgesinin
bir örneğini duruma göre ilgili vergi dairesine veya vergi
sorumlusuna ibraz etmeleri gerektiğini düzenlemektedir.
Mukimlik belgesi 2 no.lu formun vergi sorumlusu tarafından
vergi dairesine verilmesi sırasında 2 no.lu forma eklenmesi
gereken bir belgedir. Diğer bir ifade ile, tevkifat yapılmasını
gerektirmeyen hallerin varlığında, vergi sorumlusu 1 ve 2
no.lu formlar ile birlikte mukimlik belgesini vergi dairesine
ibraz etmelidir. Mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde
ÇVÖ Anlaşmasından faydalanılamayacak ve tevkifat yapılması
gerekecektir.
3.3. Tebliğ’in yürürlüğü ve geçmiş dönemde yapılan
tevkifatların durumu
Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Tebliğ 26.09.2017 tarihi itibarıyla
yürürlüğe girmiştir. Tebliğ bazı alanlardaki uygulamaları Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın özelgeler bazında ifade etmiş olduğu vergi
uygulamaları ile farklılık göstermektedir. Örneğin, yukarıda
da ifade edildiği gibi, Tebliğ ile adam*gün hesaplamasından
vazgeçilmiştir.
Tebliğ ile yürürlüğe giren bu tarz uygulama değişikliklerin
hangi tarihten itibaren uygulanacağına veya halihazırda Tebliğ
öncesinde yapılan vergi uygulamalarının geçmişe dönük olarak
düzeltilip düzeltilemeyeceğine ilişkin tereddütler de ortaya
çıkmış olabilir.
Bilindiği üzere, 23.7.2010 tarihinde 6009 sayılı Kanun ile Vergi
Usul Kanunu’nun (“VUK”) 369. maddesinde bazı değişiklikler
yapılmıştır. VUK’un bu hükmüne göre,

3.2. Mukimlik belgesi ibrazı

“… Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların
genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş
ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate
ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren
geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz. Şu kadar ki,
bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve
sirküler hakkında uygulanmaz”.

ÇVÖ Anlaşması hükümlerinin ilgili ülke mukimlerine
uygulanabilmesi için gereken bir şart ise mukimlik belgesinin
ibrazıdır. Bu şart Tebliğ ile yeni getirilen bir düzenleme değildir.
Eskiden beri dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettikleri kazanç
veya iratların ilgili ÇVÖ Anlaşması çerçevesinde Türkiye’de
vergiye tabi tutulup tutulmayacağının belirlenebilmesi için

Görüleceği üzere, yapılan düzenlemeyle idarenin görüş ve
kanaatini değiştirmesi durumunda, idari işlemlerin geriye
yürümezliği ilkesi çerçevesinde, görüş değişikliğinden önceki
vergilendirme işlemine yönelik yeni bir tarhiyatın yapılması
veya ceza uygulanması önlenmiş olmaktadır. Bu doğrultuda,
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tebliğ aracılığıyla yaptığı yorum

3 Alınan hizmet ya da faaliyetin temini sırasında serbest meslek faaliyeti sözleşmesi uyarınca; hizmetin Türkiye’de ifa edilmemesi, hizmet
konusunun bir gayrimaddi hak teşkil etmemesi, hizmetin Türkiye’de ifa edilmesine karşın ÇVÖ Anlaşması uyarınca Türkiye’nin vergi alma 		
yetkisinin oluşmadığının açıkça tespiti durumlarında hizmeti alan taraf vergi kesintisi yapmayacaktır.
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değişikliğinin geçmiş dönemlerdeki uygulamalara yönelik
uygulanamayacağı yorumunda bulunulabilir. Ancak, Tebliğ
ile yapılan görüş değişikliği bazı hallerde mükellefler lehine
bir durum yaratabilir. Nitekim, Tebliğ ile adam*gün hesabı
uygulamasına son verilmiştir. Bu durum daha önce adam*gün
hesabı yapmış olan ve bu hesabın sonucunda Türkiye’de vergiye
tabi olması nedeniyle tevkifat yapılmak zorunda kalınan bazı
durumlar açısından haksız yere vergi ödenmiş olması sonucunu
doğurabilecektir. Zira, Türkiye’de kalma süresinin hesabı şayet
özelgelerde belirtildiği gibi adam*gün hesabı şeklinde değil de
Tebliğ’de belirtildiği gibi tek personel üzerinden hesaplanmış
olsaydı, bazı dar mükellefler açısından Türkiye’de tevkifat
yapılması gerekmeyebilecek ve haksız yere vergi ödenmemiş
olabilecektir. Söz konusu haksız ödenmiş vergilerin iadesinin
hata, düzeltme hükümleri çerçevesinde talep ve iade edilebilme
imkanı bulunmalıdır.
Tebliğ’in yürürlüğü ile birlikte değişiklik yaratan bir diğer husus
da, Türkiye’de kalma süresinin, hizmeti alan Türkiye mukimi
tarafından tespitinin mümkün olmadığı durumlar için yapılan
tevkifat uygulamasına ilişkindir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu
konu hakkında daha önce özelge bazında vermiş olduğu görüşü,
diğer Devlet mukimi firmanın Türkiye’de kalma süresinin,
hizmeti alan Türkiye mukimi firmaca tespitinin mümkün
olmadığı durumlarda, diğer Devlet mukimi firmaların Türkiye’de
kalış sürelerine bakılmaksızın, serbest meslek kazançlarına
istinaden tevkifat uygulanması gerektiği yönünde olmuştur.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Tebliğ’in yürürlüğe girmesiyle
birlikte artık bu durum da söz konusu olmayacaktır. Zira Tebliğ,
serbest meslek hizmetli alan Türkiye mukimi kişiye, diğer ülke
mukimi hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişiye 1 no’lu formu
doldurması ve kendisine ibraz etme yükümlülüğü getirmektedir.
Bu form, hizmeti alan Türkiye mukimine Türkiye’de kaç gün
kalınacağı yönünde bilgi sağlayacaktır. Dolayısıyla, bu formu
temin eden Türkiye mukimi taraf, artık bu hizmet için Türkiye’de
kaç gün kalındığını bilmek ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde
vergisel yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
Türkiye’de mukim hizmeti alan taraf formu temin edemediği
takdirde, %20 oranında tevkifat uygulayacaktır.

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel
görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı
EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk
iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla
yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama
yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını
tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
Elif Yılmaz
Yonca Yalkın

Almanya ile imzalanmış olan çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmasına ilişkin
bazı özellikli konular
I. Giriş
Uluslararası vergilendirme kapsamında, uluslararası anlaşmalara taraf olan ülkelerin
uyması gereken önemli prensipler yer almaktadır ve anlaşmalarda da belirtildiği
üzere, ülkelerin yerel mevzuatlarında ve uygulamalarında bu prensiplere uygun bir
şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir. Bu prensiplerden birisi de, uluslararası
ekonomik aktivitelerden elde edilen herhangi bir kazancın farklı ülkeler tarafından
bir kereden fazla aynı türden bir başka vergiye tabi olmasını önlemektir. Zira aksi bir
tutumda, bahsedilen kazanç çifte (mükerrer) bir şekilde vergilendirilmiş olacaktır.
Ülkelerin vergilendirme yetkileri düşünüldüğünde, uluslararası ekonomi çerçevesinde
çoğu zaman birbiriyle çakışma durumunda kalmış ve bunun sonucu olarak da ülkeler,
uluslararası işlemlerde çifte vergilendirmeyi önlemeleri gerektiğinin farkına varmışlardır.
Bu kapsamda, uluslararası standartlara uygun bir şekilde çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmaları düzenlenmiş ve bu anlaşmalar birçok ülke tarafından imzalanmıştır. Bu
doğrultuda, makalemizde özellikli olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal
Cumhuriyeti arasında 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanmış ve 1 Ağustos 2012
tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” (ÇVÖA) üzerinde durulacaktır. Öyle ki,
anlaşmada belirsizlik arz eden ve Türkiye’nin imzalamış olduğu diğer anlaşmalara kıyasla
farklılık gösteren yani özellikle değerlendirilmesi gereken hususlar yer almaktadır.
Söz konusu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nde gelir vergisi ve kurumlar vergisini,
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ise gelir vergisi, kurumlar vergisi ve ticaret vergisini
içermektedir. Türkiye – Almanya ÇVÖA uyarınca, taraf Devletlerden birinde, yani
Türkiye’de ya da Almanya’da veya her ikisinde de mukim olanlar bu anlaşma kapsamında
değerlendirilecek ve bahsi geçen iki devletle arasında mukimlik ilişkisi olmayanlar için
anlaşma hükümleri geçerli olmayacaktır.
Taraflar arasında imzalanmış olan söz konusu anlaşmanın amaçlarına baktığımızda ise;
• Mali engelleri ortadan kaldırarak karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmek,
• Vergi konularındaki işbirliklerini güçlendirmek,
• Türkiye ve Almanya’nın her iki ülke yatırımcıları açısından daha cazip hale getirilmesi
öne çıkmaktadır.

II. Türkiye – Almanya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması
hükümleri kapsamında daimi işyeri ve serbest meslek faaliyetleri
Türkiye ile Almanya arasında imzalanmış olan ÇVÖA’nın 5. maddesinde “İşyeri”
tanımının yapıldığını görmekteyiz. Bu maddeye göre “İşyeri”; bir teşebbüsün işinin
tamamen veya kısmen yürütüldüğü, işe ilişkin sabit bir yer olarak tanımlanmıştır.
Madde 5’te yer alan “İşyeri terimi; yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden
ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer
herhangi bir yeri kapsamaktadır”.
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Ayrıca, “İşyeri terimi, altı ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat
şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlara ilişkin
gözetim faaliyetlerini ve bir teşebbüs tarafından çalışanları veya
teşebbüs tarafından bu amaçla görevlendirilen diğer personel
aracılığıyla bir Akit Devlette ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık
dönemde toplam altı ayı aşan bir süre veya sürelerde devam
eden (aynı veya bağlı proje için), danışmanlık hizmetleri de dahil
olmak üzere tedarik hizmetlerini kapsamaktadır”.
Aynı zamanda, Türkiye – Almanya ÇVÖA’nda yer alan
Serbest Meslek Faaliyetlerine ilişkin 14. maddenin üzerinde
de durmamız gerekir. Bu madde uyarınca, “bir Akit Devletin
(Türkiye) mukimi olan bir gerçek kişinin serbest meslek
hizmetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri
dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette (Türkiye’de)
vergilendirilecektir”.
Bununla beraber, bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette
(Almanya’da) icra edilirse ve eğer:
• Bu kişi, bu diğer Devlette (Almanya’da), söz konusu hizmet
veya faaliyetleri icra etmek amacıyla sürekli kullanabileceği
sabit bir yere sahip ise veya
• Bu kişi, bu diğer Devlette (Almanya’da), söz konusu hizmet
veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık herhangi bir
kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 gün
veya daha uzun bir süre kalırsa, söz konusu gelir aynı zamanda
bu diğer Akit Devlette de (Almanya’da) vergilendirilebilir.
“Serbest meslek faaliyetleri” terimi, doktorların, avukatların,
mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin
bağımsız faaliyetlerinin yanı sıra, özellikle bağımsız olarak
yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici veya öğretici
faaliyetleri de kapsamaktadır.
26.09.2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
4 Seri No.’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Genel Tebliğ ile; serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye’de
bir işyeri ya da sabit yer vasıtasıyla icra edilmesi durumunu
tüzel kişiler açısından değerlendirdiğimizde, eğer faaliyet
Türkiye’de bir işyeri ya da sabit yer vasıtasıyla icra ediliyorsa
Türkiye’nin vergilendirme yetkisi olacaktır, işyeri veya sabit
yer oluşturmadığı durumda Türkiye’nin vergilendirme
hakkı söz konusu olmayacaktır. Gerçek kişiler açısından
değerlendirdiğimizde ise Türkiye’de bir sabit yere sahip olması
durumunda, bu sabit yere atfedilen gelirle sınırlı olmak üzere
Türkiye’nin vergilendirme hakkı doğmakta olup, yapılacak
vergilendirmede iç mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır. Sabit
yerin oluşup oluşmadığının tespitinde, faaliyetin niteliğine uygun
olarak kullanılan yerin münhasıran söz konusu faaliyete tahsis
edilmesi gerekli değildir. Başka bir gerçek veya tüzel kişi ile
paylaşılması veya başka bir kişiye ait olması durumu, bu yerin
işe ilişkin olma vasfını değiştirmeyecektir.
Tüm bunlar doğrultusunda, üzerinde özellikle durulması
gereken husus, “Daimi İşyeri”nin oluştuğu durum ve bu
çerçevede ele alınması gereken personel x gün sayısı (man –
day) hesaplamasıdır. Bu hususların değerlendirilmesine ilişkin
4 Seri No.’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel
Tebliğ büyük ölçüde önem arz etmektedir. Zira söz konusu tebliğ
uyarınca, tüzel kişi ve teşebbüsler yönünden Türkiye – Almanya
ÇVÖA’nda yer alan “Daimi İşyeri” maddesi ile belirlenmesi

gereken süre hesabında, personel sayısı dikkate alınmaksızın
icra edilen faaliyet için Türkiye’de geçirilen gün sayısının dikkate
alınacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir.
4 Seri No.’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Genel Tebliğ uyarınca, Almanya mukimlerinin Türkiye'de
elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili ÇVÖA çerçevesinde
vergiye tabi tutulabilmesi için mukim oldukları Almanya yetkili
makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile
noter veya bu ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe
tercümesinin bir örneğini duruma göre ilgili vergi dairesine
veya vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi
sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini
gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza
edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda
ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümleri
uygulanacaktır. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, izleyen
yılın dördüncü ayına kadar geçerlidir.1

III. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında
sermaye değer artış kazancı hükümlerinin
uygulanması
Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından
doğan değer artış kazançları Anlaşma’nın 13. maddesi
kapsamında değerlendirilmektedir.

Türkiye – Almanya ÇVÖA’nın Sermaye Değer Artış Kazancına
ilişkin 13.maddesine göre;
1. Bir Akit Devlet (Türkiye) mukimi tarafından diğer Akit
Devlette (Almanya’da) yer alan gayrimenkul varlıkların elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
2. Bir Akit Devlet (Türkiye) mukimince, değerinin %50’sinden
fazlası, doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlette
(Almanya’da) bulunan gayrimenkul varlığı temsil eden hisse
senetleri ve benzeri hakların elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar,
3. Bir Akit Devlet (Türkiye) teşebbüsünün diğer Akit Devlette
(Almanya’da) sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına
dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin
(Türkiye’nin) diğer Akit Devlette (Almanya’da) serbest
meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait
menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
bu işyerinin veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan
kazanç da dahil olmak üzere bu diğer Devlette (Almanya’da)
vergilendirilebilir.
4. Bir Akit Devlet mukiminin, uluslararası trafikte İşletilen
gemi veya uçakların veya söz konusu gemi veya uçakların
işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından
sağladığı kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
5. Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın
mukim olduğu Akit Devlette (Türkiye’de) vergilendirilecektir.
Bununla beraber, bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve
diğer Akit Devlette (Almanya’da) elde edilen sermaye değer
artış kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir
yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Akit Devlette (Almanya’da)
vergilendirilecektir.

1 “4 Seri No.’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği”, 30192 No.’lu Resmi Gazete, 26.09.2017.
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Diğer taraftan Anlaşma’nın protokolünün 13 üncü maddenin 5
inci fıkrasına ilişkin olarak:
Akit Devletlerden birinin tanınmış menkul kıymetleri
borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin elden
çıkarılmasından veya bir şirketin yeniden yapılanması
sürecinde hisselerin elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar için uygulanmayacaktır.
Söz konusu anlaşma uyarınca, Almanya’da yerleşik kişilerin
Türkiye’de bulunan gayrimenkul varlıkları, iş yerleri, iş yerinin
aktifine dâhil varlıklar ve bir yıldan daha kısa süre elde
tuttukları diğer varlıkların elden çıkarılmasından sağladıkları
kazançlar Türkiye’de vergilendirilecektir. Fakat bir yıldan
fazla süre ellerinde tutulan hisse senetlerinin satışından elde
edecekleri kazançlar mukim oldukları Devlette yani Almanya’da
vergilendirilecektir.
Anlaşma maddesi uyarınca üç farklı özellikli durumdan
bahsedilebilir:
i) Hisse senetleri ve benzeri hakların elden çıkarılmasından
elde edilecek kazançların elden çıkaranın mukim olduğu ve
söz konusu kazancın elde edildiği ülkede vergilendirilmesi
mümkündür. Ancak, diğer anlaşmalarımızın birçoğunda
olduğu gibi, Almanya ile düzenlenen ÇVÖA’da da elde
tutma süresine bağlı bir istisna söz konusudur. Buna göre,
1 yıl elde tutma süresi sonrasında devredilen söz konusu
hisse ve benzeri haklardan elde edilen gelirlerin sadece
yerleşik olunan ülkede vergilendirilmesi mümkündür.
Bu durumun istisnası ise değerinin %50’sinden fazlası
gayrimenkul varlıklardan oluşan hisse senetleri ve benzeri
hakların elden çıkarılmasına ilişkindir. Örnek olarak;
Almanya’da yerleşik kişinin yukarıda belirtildiği şekilde
%50’den fazlası gayrimenkul varlıklardan oluşan bir Türk
Şirketi’nin hisse senedinden elde ettiği kazanç Türkiye’de
de vergilendirilebilecektir. Ancak bu aşamada, %50’lik
değer tespitinin ne şekilde yapılacağı sorusu gündeme
gelmektedir (Bilançoda yer alan kayıtlı değer, piyasa
değeri ile belirleme, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na göre belirlenmiş değerler gibi).
ii) Almanya veya Türkiye’de tanınmış borsalarda işlem
gören şirket hisselerinin elden çıkarılmasından elde
edilen kazançlar için kaynak ülkede vergilendirme
öngörülmektedir. Bilindiği üzere, hali hazırda Borsa
İstanbul’da yapılan hisse alım satım işlemlerinden dar
mükelleflerce elde edilen kazançlar (belirli şartlar dâhilinde)
da zaten %0 oranında vergilendirilmektedir.
iii) Bir şirketin yeniden yapılandırılması sürecinde hisse
senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
için de kaynak ülkede vergilendirme öngörülmemektedir.
Bu hüküm uyarınca da yeniden yapılandırmanın
tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

IV. Şube kazançlarının dağıtılmasının vergi
tevkifatı karşısındaki durumu
ÇVÖA uyarınca, temettü gelirlerinin vergilendirilmesinde
vergileme hakkı, oran sınırlaması olmaksızın gelirleri elde
edenlerin mukim olduğu Devlete bırakılmıştır. Ancak, bu gelirler
temettünün elde edildiği Devletlerde de (kaynak Devlet)
Anlaşmalarda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde vergiye
tabi tutulabilmektedirler.
Anlaşmalarda yer alan vergi oranları, uygulanabilecek azami
oranı ifade etmektedir. Dolayısıyla, Anlaşmalara taraf Devletlerin
iç mevzuatlarında bu tür gelirler için daha düşük bir vergi oranı
uygulanıyor ise bu durumda Anlaşmalarda yer alan oranlar
değil, mükellefin lehine olan bu düşük oranlar uygulanmaktadır.
Türk vergi mevzuatına göre, yerleşik olmayan (dar mükellef) bir
kuruma ödenen temettü oranları, bir vergi anlaşması uyarınca
azaltılmadıkça, %15 oranında tevkifata tabidir. Türkiye ile
Almanya arasında imzalanmış olan ÇVÖA’da belirli koşullara tabi
olarak düşük oranlı tevkifat kesintisi öngörülmektedir.
Türkiye – Almanya ÇVÖA’nın temettülere ilişkin 10.maddesine
göre; “Bir Akit Devletin (Türkiye) mukimi olan bir şirket
tarafından diğer Akit Devletin (Almanya’nın) bir mukimine
ödenen temettüler, bu diğer Devlette (Almanya’da)
vergilendirilebilir.
Bununla beraber söz konusu temettüler, temettüyü
ödeyen şirketin mukim olduğu Akit Devlette (Türkiye’de) de
vergilendirilebilir; ancak, temettünün gerçek lehdarı diğer Akit
Devletin (Almanya’nın) bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi:
• temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin
sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25 ini elinde
tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise, gayrisafi temettü
tutarının yüzde 5 ini;
• tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15
ini aşmayacaktır.
Yani söz konusu anlaşma maddesine göre; Türkiye’deki bir
şirketin Almanya’daki ortağına dağıtacağı temettüler üzerinden
alınacak temettü stopajı oranı yukarıda bahsedilen şartları
sağladığı takdirde %5 olarak uygulanabilecektir.
Bu maddede kullanılan “temettü” terimi;
• Hisse senetlerinden,
• İntifa senetlerinden veya intifa haklarından,
• Maden hisselerinden,
• Kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp
kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen
gelirleri,
• Diğer şirket haklarından elde edilen gelir veya dağıtımı
yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına göre
vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle
aynı muameleyi gören diğer gelirleri ve
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• Yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri
ifade etmektedir.
Ancak ilgili maddenin 4. fıkrasında belirtildiği üzere, bir Akit
Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü
ödeyen şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette yer alan
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek
faaliyeti icra ederse ve söz konusu temettüyü elde ettiği olay ile
bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa,
1. ve 2. fıkra hükümlerinde düzenlenen temettü üzerinden
vergilendirme işlemi uygulanmayacaktır. Bu durumda, işe göre
belirlenecek olan 7. Ticari Kazançlar veya 14. Serbest Meslek
Kazançları madde hükümleri uygulanacaktır.
Bu kapsamda, Almanya (ya da Türkiye) mukimi bir şirketin
Türkiye’de (ya da Almanya’da) bir işyeri (örneğin şube) aracılığı
ile elde edeceği gelirlerin işyerlerinin sadece kurumlar vergisi
veya benzeri bir vergilemeye tabi olacağı anlaşılabilecektir. Bir
diğer deyişle, işyerinin elde ettiği gelirler yalnızca bulundukları
ülke mevzuatı uyarınca kurumlar vergisine tabi tutulacak ve
sonrasında ek bir vergilendirmeye tabi tutulmayacaktır.2 Şube
kazançlarına ilişkin olarak benzer bir değerlendirmeyi, Türkiye
– Kore ÇVÖA’ya bakarak yapabiliriz. Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından 15.02.2013 tarihinde “Merkezi Kore'de bulunan
şirkete Türkiye'deki şubenin kurum kazancından hesaplanan
kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmın aktarılması
halinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hakkında” yayınlanan
mukteza ile bu uygulamanın yukarıda açıklanan hususu teyit
ettiğini söylemek mümkün olabilecektir.

V. Sonuç
Makalemizde, Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşması’nda yer alan özellikli bazı hükümlere ve bu
hükümlerin değerlendirilmesine ilişkin önemli açıklamalara
değinilmiştir. Zira Türkiye ya da Almanya mukimi veya her
ikisinde de mukim olan gerçek veya tüzel kişiler açısından
anlaşma maddelerinin açıklığa kavuşturulması önem teşkil
etmektedir. Öyle ki, hem bu açıklamalara hem de son
zamanlarda gerçekleşmiş olan düzenlemelere / değişikliklere de
yer vererek anlaşmada yer alan bazı özellikli konuların üzerinde
durmaya öncelik verilmiştir. Bu kapsamda, daimi işyerinin
oluşmasına ilişkin serbest meslek faaliyetlerinde önem arz eden
konulara, en son yayınlanan 4 Seri No.’lu Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği ile getirilen gün
hesaplamasına ve mukimliğe ilişkin getirilen yeni düzenlemelere
yer verilmiştir. Ayrıca, gayrimenkuller üzerinden elde edilen
sermaye değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde önem
arz eden konulara ve uygulamasına değinilmiştir. Son olarak
da, şube kazançlarının dağıtılmasında temettü tevkifatı
yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmeler bilgilerinize
sunulmuştur.
2 Elif Aydın ve Mine As, “Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmasına İlişkin Özellikli Konular”, Vergide Gündem, Temmuz
2013.
Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel
görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı
EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk
iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla
yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama
yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını
tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
Ateş Konca
Berk Taşkın

Ortak Raporlama Standartları (CRS)
Otomatik bilgi değişiminin başlangıcı
Küreselleşmenin artmasıyla vergi mükelleflerinin finansal kuruluşlar vasıtasıyla yerleşik
oldukları ülke dışında yatırım yapmaları ve bu yatırımları yönetmeleri kolaylaşmıştır.
Off-shore hesaplarda tutulan ve vergilenmeyen büyük miktarlarda gelir söz konusudur.
Bu anlamda, mükelleflerden vergilerin toplanması ve kayıplar ile mücadele edilmesi
hükümetler için zorlu bir süreci de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda off-shore
vergi kaçakçılığı dünyadaki tüm ülkeler için ciddi bir problem haline gelmiştir. Ülkeler
vergi sistemlerinin devamlılığını sağlama ve kamu harcamalarını devam ettirme arzusu
içindedirler. Bu çerçevede vergi kaçakçılığıyla mücadele etmek ve vergi gelirlerinin
devamlılığını sağlamak adına ülkelerin vergi idareleri arasındaki işbirliği büyük önem
arz etmektedir. Bu işbirliğinin önemli bir boyutu da vergi idareleri arasındaki bilgi
değişimidir.
2010 yılında, ABD Maliye Bakanlığı tarafından, Yabancı Hesaplar Vergi Uyum
Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act – FATCA) düzenlemeleri yürürlüğe
konulmuştur. FATCA ile birlikte, ABD dışındaki finansal kuruluşlar ABD vergi mükellefi
olan müşterilerinin varlıklarını Amerikan Gelir İdaresi’ne (IRS) bildirilmekle yükümlü
tutulmuşlardır. Temel amacı ABD vergi mükelleflerinin gelirlerinin tamamının kayıt altına
alınmasının sağlanması olan bu düzenleme, vergi kayıplarına engel olunması amacıyla
uluslararası bilgi değişimine ilişkin ilk düzenleme niteliğindedir.
19 Nisan 2013 tarihinde, G-20 ülkelerinin Ekonomi Bakanları ve Merkez Bankası
başkanlarının katıldığı toplantıda ilk kez ciddi anlamda gündeme gelen Uluslararası
Otomatik Bilgi Değişiminin (“CRS”) alt yapısı oluşturulmuştur. 6 Ekim 2013 tarihinde
Rusya’da gerçekleşen zirvede ise bilgi değişimine ilişkin bir model anlaşma geliştirme
çalışmaları başlamıştır.
21 Temmuz 2014 tarihinde "Vergi Konularında Finansal Bilgilerin Otomatik Değişimi
Hakkında Standartlar” yayımlanmış ve Türkiye 2014 yılında Berlin’de yapılan toplantıda
bu standartlara uyacağını taahhüt etmiştir.

CRS nedir?
Ortak Raporlama Standartları, bu düzenlemeyi uygulayan ülkelerin, kendi finansal
kuruluşlarından finansal hesaplara ilişkin bilgileri temin ederek diğer taraf ülkelerle her
sene otomatik olarak bilgi değişiminde bulunmasına ilişkin standartlardır. Düzenleme,
kişilerin vergi mukimi oldukları ülke bilgisini temel alarak bilgi paylaşımında bulunmayı
hedeflemektedir.
Ortak Raporlama Standartları birçok yönüyle FATCA’ya benzemektedir. FATCA
kapsamında bilgi değişimi yalnızca ilgili ülke ile ABD arasında gerçekleştirilirken
CRS birden çok ülkeye raporlama yapmayı gerektirmektedir. Bunun yanı sıra FATCA
kişilerin vatandaşlık bilgisinin temel olduğu 7 kriteri esas almakta, CRS ise kişilerin
yerleşiklik bilgisini esas almaktadır. Bu bağlamda kişilerin yerleşik olduğu ülkenin
tespiti gerekmekte, bu ise çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından da bilindiği
gibi bazı durumlarda zorlu bir sürece dönüşebilme olasılığı barındırmaktadır. CRS
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düzenlemesinde FATCA uygulamasına benzer bir finansal kuruluş stopaj yükümlülüğünün olmaması ve buna benzer birtakım
farklılıklar da söz konusudur.
CRS ülkelerinde yerleşik finansal kuruluşların, diğer CRS ülkelerinde yerleşik müşterilerine ilişkin finansal hesap bilgilerini kendi
ülkelerindeki vergi idarelerine raporlamaları gerekmektedir. Ülkelerin vergi idareleri de imzalanacak olan veya imzalanmış olan
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde (CAA) bu bilgileri karşılıklı olarak birbirlerine ileteceklerdir. 3 Kasım 2011 tarihinde Fransa’nın
Cannes kentinde düzenlenen G-20 zirvesi sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından da imzalanan ve 20 Mayıs 2017’ de uygun
bulunduğuna dair kanunu resmi gazetede yayımlanan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”, CRS kapsamında
yapılacak raporlamaya yasal dayanak oluşturmaktadır.
Bir örnek üzerinden açıklayacak olursak, Hollanda’da yer alan bir bankada hesabı bulunan ancak Türkiye’de vergi mukimi olan
bir gerçek kişi ya da tüzel kişinin finansal hesap bilgilerinin, söz konusu Hollanda bankası tarafından Hollanda Vergi İdaresi’ne
raporlanması, Hollanda Vergi İdaresi’nin ise bu bilgiyi Türkiye Gelir İdaresi’ne raporlaması gerekmektedir. Aynı şekilde, Türkiye’de yer
alan bir bankada hesabı bulunan ancak Hollanda’da vergi mukimi olan gerçek veya tüzel kişilerin de Türkiye’deki banka tarafından
Gelir İdaresine raporlanması, Gelir İdaresi’nin ise bu bilgiyi Hollanda Vergi İdaresi’ne raporlaması gerekecektir.

Türkiye Mukimi Gerçek Kişi

Finansal
Hesap
Bilgileri

Hollanda Mukimi Gerçek Kişi

Vergi İdaresi

Finansal Kuruluş

Finansal Kuruluş

Gelir İdaresi
Finansal
Hesap
Bilgileri

Türkiye Mukimi Tüzel Kişi

CRS düzenlemesini uygulamayı taahhüt eden 102 ülke
bulunmaktadır. Bu ülkelerden 49’u ilk bilgi değişimini
2017 yılında gerçekleştirmeye başlamıştır. Türkiye’nin de
içinde bulunduğu diğer 58 ülkenin ilk bilgi değişimlerini
2018 içerisinde (2017 takvim yılı bilgilerinin değişimiyle)
gerçekleştireceği öngörülmektedir.

CRS kapsamında Türkiye’deki finansal
kuruluşların yükümlülükleri nelerdir?
Türkiye’de CRS düzenlemesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
30 Haziran 2017 tarihinde finansal kuruluşlara iletilen bir yazı
ve bu yazıda referans verilen “Mukimlik ve Durum Tespitine
İlişkin Kılavuz” ile birlikte hayatımıza girmiştir. Kılavuza göre
finansal kuruluşların müşterilerini “mevcut hesaplar” ve
“yeni hesaplar” olarak iki başlık altında değerlendirmeleri
gerekmektedir. Finansal kuruluşlar Kılavuz’da saklama kuruluşu,
mevduat kuruluşu, yatırım kurumu ve belirli sigorta şirketi
olarak tanımlanmıştır. 01.07.2017 tarihinde veya bu tarihten
sonra açılmış ve bildirim yapacak finansal kuruluş tarafından
tutulan hesaplar yeni hesap, 30.06.2017 tarihi itibarıyla tutulan
hesaplar mevcut hesap olarak belirlenmiştir.

Hollanda Mukimi Tüzel Kişi

Yeni hesaplara ilişkin durum tespiti, hesap açılış prosedürünün
bir parçası olarak CRS statüsünün beyan edildiği bir kişisel
beyan formunun finansal kuruluş tarafından alınması ve alınan
beyanın uygun olduğunun finansal kuruluş tarafından teyit
edilmesi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
Hem OECD rehberinde, hem de yerel düzenlemelerde CRS
beyan formlarının hesap açılış işlemlerinin bir parçası olarak
beyan formu alınması zorunludur. Bir başka deyişle bu formlar
yerli yabancı ayrımı yapılmadan tüm müşterilerden alınacaktır.
Mevcut hesaplar için ise Kılavuz’da, hesabın bireysel veya
kurumsal, yüksek veya düşük değerli olmasına bağlı olarak
finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi gereken
prosedürler yer almaktadır. Kılavuz’da belirlenen kriterler baz
alınarak, finansal kuruluşun sistemlerinde kayıtlı bilgiler ve
arşivlerinde yer alan belgeler üzerinden mevcut müşteri analizi
yapmaları gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı kılavuzda bildirim
yapılan ülke ve katılımcı ülke listelerinin Başkanlığın internet
sitesinde yayımlanarak düzenli olarak güncelleneceği ve
finansal kuruluşların listelerin güncel versiyonu üzerinden
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bildirimi zorunlu hesapları tespit etmekle yükümlü olduğu
belirtilmektedir. Listeler ilan edilene kadar ise durum tespiti
yöntemlerinin tüm yabancı ülkeler göz önünde bulundurularak
uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Finansal kuruluşlar tarafından bildirimi zorunlu olarak
tespit edilen hesaplara ilişkin bilgiler, finansal kuruluşlar
tarafından ilgili oldukları yılı takip eden takvim yılının 31 Mayıs
günü bitimine kadar yıllık olarak Gelir İdare Başkanlığı’na
bildirilecektir. Ancak ilk bildirimler Gelir İdaresi Başkanlığı’na
30.06.2018 tarihine kadar yapılacaktır. Yeni hesaplar için 2017
yılına ilişkin bildirim 01.07.2017 – 31.12.2017 dönemine ilişkin
6 aylık dönemi kapsayacaktır.

Uyumsuzluk halinde yaptırım
Gelir İdaresi Başkanlığı, CRS düzenlemeleri kapsamında finansal
kurumların kendisine yapacağı bildirimler ile bu düzenleme
kapsamındaki sorumluluklarını Vergi Usul Kanunu’nun
bildirim, muhafaza ve ibraz yükümlülükleri kapsamında
değerlendirmektedir. Bu nedenle, gerekli bildirimleri
yapmayanlara, eksik ya da yanıltıcı bildirimlerde bulunanlara ve
bu bildirimler için belirlenen süre ve usule uymayanlara her bir
bildirim için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci
maddesi uygulanacaktır.
Maliye Bakanlığı eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlara özel
usulsüzlük cezası uygulamakla birlikte yeniden süre vererek
bildirimlerini düzeltmelerini tebliğ edecektir.
Finansal kuruluşların durum tespiti yükümlülükleri kapsamında
hesap sahiplerinden edindikleri form ve kanıt niteliğindeki
belgeler ile inceledikleri diğer kayıt ve verileri de Vergi Usul
Kanunu’nun muhafaza ve ibraz mecburiyeti kapsamında
saklamaları talep edilen takdirde ibraz etmeleri gerekecektir.
Beyan formunun hesap açılışı sırasında alınmaması durumunda
da Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca
özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.
Ancak devletlerin son yıllarda bilgi değişimine verdiği önem
dikkate alındığında, söz konusu bildirimlere ilişkin farklı bir
ceza sistemi uygulaması belirlenmesi/getirilmesi de şaşırtıcı
olmayacaktır.

Mukimlik kavramı
CRS açısından mukimlik kavramı, özellikle yeni hesap açılış
sürecinde alınması gereken kişisel beyan formunda beyan
edilmesi gerektiğinden, önem arz etmektedir. Mukimlik, OECD
Model Vergi Anlaşmasında 4. maddede tanımlandığı şekilde
anlaşılmalıdır. “Bir Devletin Mukimi” terimi, o devletin mevzuatı
gereğince ev, ikametgah, kanuni ana merkez, yönetim yeri
veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle burada
vergi mükellefi olan kişi anlamına gelmektedir. Ancak bu terim,
yalnızca o devletteki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle
vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz.
Finansal kuruluşların temin ettikleri beyan formlarının
uygunluğunu teyit etmeleri haricinde, müşterilerinin
mukimliklerini tespit etme yükümlülükleri bulunmamakta, beyan
edilen bilgilerin sorumluluğu müşterilerde bulunmaktadır. Ender
de olsa, kişilerin mukim oldukları ülkeyi tespit etme konusunda
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zorluk yaşamaları mümkündür. Ek olarak bazı durumlarda
kişiler, aynı anda birden fazla ülkenin mukimi olabilirler. Bu tür
durumlarda rehberlik olması açısından, CRS raporlamasına
taahhütte bulunan ülkelerin mukimlik kuralları, CRS
uyumluluğuna yardımcı olmak bakımından OECD’nin internet
sitesinde yayımlanmıştır.
OECD’nin internet sitesinde yayımlanan mukimlik kurallarına
göre bir örnek kurgulayabiliriz. İsveç örnek ülke olarak ele
alındığında, yönetim merkezi İsveç’te bulunan tüzel kişiler, İsveç
Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin 6. bendine göre İsveç’te
mukimdirler. Yönetim merkezi İsveç’te bulunan bir limited
şirkete, bir başka ülkeden elde ettiği bir gelir dolayısıyla o ülkede
vergi mükellefiyeti tahsis edilmiş olabilir. Ancak bu kuruluş,
mukim olduğu ülke dışında CRS düzenlemelerini uygulayan
başka bir ülkede bir finansal hesap açması halinde, finansal
kuruluş tarafından kendisine verilen beyan formunda, mukim
olduğu ülkeyi yalnızca İsveç olarak beyan edecek ve diğer
ülkedeki mükellefiyetini beyan etmeyecektir.
Türkiye açısından baktığımızda, 193 Sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 3. maddesindeki şartları taşıyan gerçek kişiler
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesine
göre kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar, CRS
açısından Türkiye mukimidirler. Bu kişilerin CRS raporlamasına
taraf olan ülkelerden birinde bir finansal hesap açması halinde
mukim olunan ülke Türkiye olarak beyan edilecektir.

Sonuç
İlgili ülkelerle hükümetler arası anlaşmaların yürürlüğe
girmesiyle birlikte yurt dışındaki finansal kuruluşlarda hesabı
bulunan kişi ve kurumların bu kuruluşlarda tuttuğu varlıklar
bundan böyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanacak ve
anlaşmaya taraf olan ülkelerdeki finansal kuruluşlarda bulunan
vergilendirilmemiş varlıkların vergilenmesi sağlanacaktır. Aynı
şekilde başka bir ülke mukimi kişi ve kuruluşların, varlıklarını
Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tutarak kendi ülkelerinde
vergiden kaçınmaları engellenmiş olacaktır.
Bu aşamada, Maliye Bakanlığı’ndan beklenti, özellikle Türkiye’de
yerleşik olan gerçek kişilerin farklı araçlarla kullandıkları
varlıklarını (trust yapıları gibi) ve farklı enstrümanlarla/yapılarla
yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri gelirlere ilişkin bilgilerin
vergisel olarak ne şekilde değerlendirileceği ve bu gelirlerin nasıl
vergilendirileceğine ilişkin açıklamalar yapılmasıdır.
CRS düzenlemesi her ne kadar finansal kuruluşlara uymaları
gereken yükümlülükler getirdiyse de, bu düzenleme yalnızca
finansal kuruluşları değil, özellikle yurt dışında hesabı bulunan
bütün vergi mukimlerini ilgilendirmektedir.

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel
görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı
EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk
iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla
yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama
yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını
tavsiye ederiz.
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Pascal Saint-Amans’ın BEPS’e ilişkin
değerlendirmeleri:
Konferans sunum notu özeti
OECD Vergi Politikası ve Yönetimi Merkezi direktörü Pascal Saint-Amans 5 Ekim 2017
tarihinde New York’ta düzenlenmiş olan EY 36. Uluslararası Vergi Konferansı’nda
bir konuşma yapmıştır. Bu yazımız, söz konusu konuşmadan alınan notlarımızı
özetlemektedir;

• Son günlerde, Avrupa’daki ülkelerin e-ticaret şirketleriyle ilgili olarak yaptığı
değerlendirmeler, e-ticaretin vergilendirilmesi alanındaki önemi göstermek ve
atılacak adımları haber vermektedir.
• OECD yeni bir projeyi hayata geçirmiştir. Aslında bir yıl önce G-20 ülkelerinin
Antalya’da yaptığı toplantıda verginin öngörülebilirliği üzerinde durulmuştur.
Bir diğer anlamda vergi otoriteleri ile vergi mükellefleri arasında daha doğru bir
denge oluşturulması istenmektedir.
• On yıl öncesinde uluslararası vergilendirme ülkelerin kendi bakış açılarıyla
değerlendirdikleri bir konuydu. Ülkeler arasında daha çok Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmaları ve Transfer Fiyatlandırması alanlarında sınırlı işbirliği
gözlemlenmekteydi. Son gelişmelerle ülkeler vergi alanında bir arada hareket
etme kararı almaya başladılar.
• BEPS’in 15 Eylem Planı'nın açıklanmasından sonra G-20 ülkeleri bunun yeterli
olmadığını düşünerek “asgari standartlar” kavramını ortaya atmışlardır. Asgari
standartların uygulanması konusunda gelişmekte olan ülkelerin de kapsama
alındığı  “Genişletilmiş BEPS Uygulaması” benimsenmiştir.
• 4 asgari standartların ilki zararlı vergi uygulamalarının sona erdirilmesinin
gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Ülkeler vergi uygulamalarını kendisi
belirlemelidir ancak suni yapıları da engelleyebilecek mekanizmalar
kurmalıdırlar.
• Patent rejimi ve Ar-Ge faaliyetlerinde uygulanan teşviklerden yararlanmak
amacıyla bu faaliyetlerin yürütüldüğü ülke ile faaliyetler sonucunda gelirin
elde edildiği ülkenin farklı olması durumlarının 5.Eylem Planı ile engellenmesi
istenmektedir.
• 6. Eylem Planı, anlaşmaların kötüye kullanılmasını ele almaktadır. “Çok
Taraflı Anlaşma” (Multilateral Instrument) imzalamamış olan ülkelerdeki vergi
uygulamaları sonucundaki haksız rekabetin her geçen gün ülkelerin imzaladığı
anlaşmalar sonucu ortadan kalkacağına inanılmaktadır. 2018 yılının ortalarına
doğru 100 ülkenin bu anlaşmalara taraf olacağı düşünülmektedir.
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• 3. asgari standart olan ülke bazlı raporlama sistemi sayesinde bir ülkedeki bilgi
diğer ülkelerle güvenli bir şekilde paylaşılmaktadır. Fakat OECD bu bilgilerin
kamuoyuna sızdırılmaması gerektiği konusunda da hassastır. Avrupa Birliği
ve Avrupa Parlamentosu bu konuda OECD’yi teşvik etse de OECD’nin duruşu
böyle bir uygulamanın doğru olmadığı yönündedir.
• Hibrit uyumsuzluk düzenlemeleri dolayısıyla faiz ve diğer giderlerin birden fazla
ülkede indiriminin yapılması konusunda birçok ülke faizin gider kaydına ilişkin
sınırlamalar getirmektedir. BEPS Eylem Planı 2 ve Avrupa Birliği’nin ATAD
(“Anti-Tax Avoidance Directive”)  sayesinde hibrit uygulamalarının bitmesi
öngörülmektedir.
• İhtilaf giderici mekanizmaların daha etkin hale getirilmesi ile ilgili olan Eylem
14 kapsamında zorunlu bağlayıcı tahkim uygulaması Çok Taraflı Anlaşma
yoluyla desteklenmektedir. Şimdiye kadar 26 ülke bu yöntemi seçmiştir. Bu yolla
ülkelerin vergi uygulamalarına şeffaflık kazandırılmak amaçlanmaktadır.
• Dijitalleşmenin vergisel sonuçlarına odaklanılmalı sadece teknoloji şirketlerine
odaklanılmamalıdır. BEPS uygulamaları ekonominin dijitalleşmesiyle birlikte
daha da alevlenmektedir (Patent rejimi, hibrit uyumsuzluk uygulamaları vb.).
Dijital ekonomide açık KDV uygulamalarının olmaması nedeniyle OECD
100 ülkede KDV uygulamaları yönünde anlaşmaya varmıştır. Dijitalleşmenin
sonucu daimi işyeri olmaksızın yapılan aktivitelere önlem olarak “dijital daimi
işyeri” konsepti oluşturulması ve bu kapsamda gelirin atfedilmesine ilişkin
kuralların revize edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.
• Son olarak ABD’de yapılması planlanan vergi reformunun gerçekleşeceği,
%35’lik kurumlar vergisi oranının %20-%25’lere indirilmesinin desteklendiği
belirtilmiş, oranın düşmesi için de kavranan gelirlerin arttırılması gerektiğine
değinilmiştir.
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English Translation

BEPS project and its global reflections
BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”) project is initiated by the collaboration
of G20 and OECD in order to cope with the issues arising from the harmful tax
practices.
Action 1

Addressing the tax challenges of the digital economy

Action 2

Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements

Action 3

Strengthen controlled foreign companies rules

Action 4

Limit base erosion via interest deductions and other financial payments

Action 5

Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance

Action 6

Prevent treaty abuse

Action 7

Prevent the artificial avoidance of permanent establishment status

Action 8

Aligning transfer pricing outcomes with value creation: Intangibles

Action 9

Aligning transfer pricing outcomes with value creation: Risks & Capital

Action 10

Aligning transfer pricing outcomes with value creation: High-risk transactions

Action 11

Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions
to address it

Action 12

Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements

Action 13

Re-examine transfer pricing documentation

Action 14

Make dispute resolution mechanisms more effective

Action 15

Develop a multilateral instrument
Figure 1: BEPS actions

In spite of the advisory character for the OECD and G20 countries, the BEPS
initiative has been observed to have significant effect on the adoption of the
BEPS actions in domestic laws of the world countries, particularly OECD and G20
countries, in line with the developments during initiation process of BEPS.
When the BEPS actions are analyzed it is observed that the conversion to UN Model
which gives the right of taxation to residence country from OECD model which
gives the right of taxation to source country will be realized in the direction of the
transparency, sustainability and substance/principal purpose.
In this respect, the latest worldwide BEPS developments in the tax environment will
be mentioned by giving examples from big economies in a post-BEPS world.
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Taxation of the digital
economy:
Evaluations on the
amendments on permanent
establishment notion

three propositions; namely, i) updating the definition of
permanent establishment to meet the existing needs; ii)
taxation through withholding on digital transactions and
electronic commerce and iii) indirect tax (VAT) application.
In this article, the draft Turkish Tax Procedural Law will also
be emphasized since it is considered to be amending the
permanent establishment notion in order to enclose the
digital economy activities.

When we look at the economic developments from past to
present, it is obvious that the greatest changes have been
technology based experiences and this is also reflected in
the economy/commerce axis, which has gained a significant
dimension with digitalization. Especially since the first
product from amazon.com was sold by a stockbroker, it
could be said that commercial activities have changed its
basis and even though we have not been well aware of
electronic commerce, it has been at the center of our daily
lives with our purchases we made through our smartphones
or tablets whenever and wherever we want. It should be
noted that digitalization has flourished the economic life and
expanded the commercial volume in the world from day to
day. However, along with the development of the economy
and commerce, the domestic policies of the countries should
have been developed on the same level. In this respect,
the tax legislation should be given of high importance as
a significant part of the domestic policies. Nevertheless,
global developments within digital companies are a very
controversial issue, as it arises curiosity on which level the
countries' legislations may follow these developments. As
a matter of the fact, new practices which have changed
the traditional commerce methods have made it impossible
for existing legislations to be sufficient on the taxation of
commercial transactions.
That is the reason why the methods and practices used
for the taxation of electronic commerce have become an
important issue that needs to be addressed globally. In this
light, we will focus on the taxation of electronic commerce
in this article and we will include international regulations of
the Organization for Economic Development and Cooperation
("OECD") together with the evaluations of Turkish tax
legislation on this issue.
In the taxation of the digital economy, it can be observed
that the search for solutions on the international platform is
accelerated. This has been done in parallel with the increase
in the risk of abusing the existing Double Tax Treaties
("DTTs") by means of tax planning and tax evasion since the
DTTs are based on the traditional permanent establishment
notion. In this context, a "Task Force on Digital Economy"
was set up to address the issues arising from the digital
economy in the OECD and this resulted in the establishment
of Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS") Action Plan 1.
The BEPS Action Plan 1 includes an illustration of ways
in which the implementation of business models through
legal and tax structures may place pressure on the existing
international tax framework. The examples include online
retailer, internet advertising, cloud computing and internet
app store and we will provide you the detailed analysis
of the implementation of internet advertising model in
this article. In this respect, the alternative measures
mentioned in the BEPS Action Plan 1 are explained under
Aralık 2017 - “Uluslararası Vergilendirmede Gündem” özel sayısı
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Multilateral instrument (MLI) from Turkish perspective
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) released the text of the Multilateral Convention to
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) under BEPS Action 15 (the MLI)
on 24 November 2016 and this convention is opened for signature as of 31 December 2016 pursuant to Article 27 of the
MLI, whereas the signing ceremony was held on 7 June 2017 in Paris. MLI was developed over the past year via negotiations
involving more than 100 jurisdictions including OECD member countries, G20 countries and other developed and developing
countries; and signed during and after the signing ceremony held in Paris by 71 countries including Turkey. In this regards,
what is MLI, how is it perceived in Turkey and what kind of changes will it possibly cause within the multinational entities?
Below is a scheme displaying when the MLI provisions will be applicable1:
Is the MLI Itself in
force? (Have five
jurisdictions deposited
the instrument
of ratification,
acceptance or
approval?)

Yes
No

The MLI does not
apply.
Is the MLI in
force for both
Contracting
Jurisdictions to the
tax agreement?

The MLI does not
apply.
Do both Contracting
Jurisdictions list the
tax agreement in
their MLI positions as
an agreement to be
covered by the MLI?

The MLI Article
could apply
and modify the
Covered Tax
Agreement.
The MLI does not
apply to the tax
agreement.

The MLI does not
apply to the tax
agreement
Is the tax
agreement in
force?

Does either
Contracting
Jurisdiction to
the Covered Tax
Agreement make
a reservation on
the application of a
provision of the MLI?

The tax
agreement will
be a Covered Tax
Agreement after
entry into force.

Do both Contracting
Jurisdictions to
the Covered Tax
Agreement choose
to apply an optional
provision of the MLI?

The MLI can
apply to the tax
agreement.

The optional
provision does
not apply

Establishment of regional headquarters in Turkey and
taxational assessment
Multi-national companies’ concentrating their activities in regions with economical, political and geographical similarities has
created a necessity for setting up headquarters that are dealing with region-specific activities. Therefore, the structures of
regional headquarters functioning as an administrative step between local companies and the international headquarter may
be considered as a new stage of corporate evolution.
Taking the global trajectory into account, multi-national companies have been enabled to operate under the frame of “regional
headquarters” so as to gain the benefits of oppurtunities emerging through this process in Turkey and take measures against
risks. Regional headquarters are established in the form of liaison office in Turkey and they are able to operate without tax
burden.
Turkey is a country preferred for regional headquarters particularly due to its closeness to distinct regions and accordingly
having a practical communication network. The Ministry of Economy determined through a regulation that the management
and coordination tasks performed by regional headquarters are considered within the scope of liaison office activities. The tax
implementation on this regulation was confirmed through the taxational arrangements handled in 2016 as well.
When those regulations are taken into account; activities to be grouped under the wording of “management and
coordination”, identifying the titles and job definitions of the staff employed in regional headquarters, limited taxpayer
institution’s having both an affiliate (or a group company) and a regional headquarter in Turkey and costs within the regional
headquarters may be identified as the matters that should be paid attention.
1 http://www.oecd.org/tax/treaties/step-by-step-tool-on-the-application-of-the-MLI.pdf
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New term for the taxation
of income acquired through
independent personal
services
Determination of the right of taxation of Turkey regarding
the profits arising from independent personal services
and the conditions for the application of the exemptions
are arguable issues for taxpayers. In order to clarify the
questions occurred, the General Communiqué (Serial No: 4)
regarding the independent personal services is prepared and
announced by the Revenue Administration on September
26th 2017.
The man * day account application has been terminated
by the communiqué. Another issue that has changed with
the implementation of the Communiqué relates to the
application of the withholding tax for the cases in which the
duration of stay in Turkey does not rely on the number of
non-residents. With the Communiqué entering into force,
this case will no longer be questionable. The Communiqué
provides the obligation to fill in the form No: 1. This form
will provide information on the number of days in which the
Turkish resident will be staying in Turkey. Therefore, the
Turkish resident providing this form will be obliged to know
how many days are stayed in Turkey for this service and to
fulfill the tax liability within the framework of the related
regulations. In this respect, our article will explain the new
regulations and make comprehensive analysis regarding
the independent personal services referring to the current
communiqué and also Double Tax Treaties.

Certain specific matters
concerning the agreement
for prevention of double
taxation signed with
Germany
In our paper, special provisions contained in the Double Tax
Treaty between Turkey and Germany and the important
explanations on the evaluation of these provisions were
discussed because it is important that the articles of treaty
are clarified in terms of individuals or legal entities residing
in Turkey or in Germany or both. It has been given priority
to emphasize some of the specific issues involved in the
treaty, including both these explanations and the recent
changes that have taken place. In this context, issues that
are important in independent personal services related to the
formation of permanent establishment, the calculation of the
183-days/6 months threshold mentioned in the Double Tax
Treaty Communiqué (Serial Number 4) and new amendments
concerning the residency are included. In addition, the issues
and practices that are important in the taxation of capital
gains on real estate were mentioned. Finally, an evaluation
regarding whether dividend withholding tax payments should
be made or not in distributing branch earnings was made.

Common Reporting
Standards (CRS)
As the world has become increasingly globalised it is easier
for all taxpayers to make, hold and manage investments
through financial institutions outside of their country of
residence. Vast amounts of income are kept offshore and go
untaxed. Collecting taxes from taxpayers and struggling with
tax evasion is a difficult process for all jurisdictions. Offshore
tax evasion is a serious problem for jurisdictions all over
the world. Countries have a shared interest in maintaining
the integrity of their tax systems. Co‑operation between tax
administrations is critical in the fight against tax evasion
and in protecting the integrity of tax systems. An important
aspect of that co‑operation is exchange of information.
“Standard for Automatic Exchange of Financial Account
Information in Tax Matters” was issued in 21 July 2014 and
Turkey has made a commitment to implement the standards
in the summit organized in Berlin on 2014.
Financial institutions resident in CRS jurisdictions are
required to report financial account information of their
customers resident in other CRS jurisdictions to the tax
authority of their country. Tax authorities of the jurisdictions
will exchange these information on a basis of reciprocity
under Competent Authority Agreements (CAA) which
is signed or will be signed between the jurisdictions.
“Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax
Matters” which is signed by Turkey during G-20 Summit
organized in Cannes on 3 November 2011 is a legal basis for
reporting under CRS.
Information regarding reportable accounts will be reported
to the Turkish Revenue Administration by reporting financial
institutions on 31 May of the next relevant calendar year
annually. However, first reporting by financial institutions to
Turkish Revenue Administration will be completed as of
30 June 2018. The reporting regarding new accounts (The
term “New Account” means a Financial Account maintained
by a “Reporting Financial Institution” opened on or after
1 July 2017) will include the six month period between
1 July 2017 and 31 December 2017.

Explanations in this article reflect the writer's personal view on the
matter. EY and/or Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. disclaim any
responsibility in respect of the information and explanations in the
article. Please be advised to first receive professional assistance from
the related experts before initiating an application regarding a specific
matter, since the legislation is changed frequently and is open to different
interpretations.
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Gümrükte Gündem
Sercan Bahadır

Geçtiğimiz ay 10 Kasım’ı geride bırakmış olmamız sebebiyle, yazıya başlamadan önce
babası bir gümrük memuru olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve saygı ile
andığımı ifade etmek istiyorum.
Kasım ayı "Gümrükte Gündem"ini belirleyen konulardan ilki, bedelsiz e-fatura
düzenlenmesine ilişkin yayımlanan duyuru ile 31 Ekim 2017 tarihi itibarıyla bedelsiz
ihracat faturası düzenleyecek mükellefler için sistem güncellenmesi yapıldığına dair
yapılan açıklama olmuştur. Diğer yandan, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans
Programının [GET-APP] uygulamaya konulduğu, bu uygulama ile eşya sahibi, eşyasının
gümrükte nerede bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem
sürelerini anlık olarak takip edebileceği duyurulmuştur.
Bunlara ilaveten, Singapur ve Faroe Adaları menşeli eşyaların ithalatında uygulanacak
gümrük vergilerinin açıklanması, İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanan
korunma önlemlerinin süresinin uzatılması ve Dâhilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar yayınlanması Kasım ayı “Gümrükte Gündemi”ni oluşturan
diğer başlıklardır.
İhracat işlemlerinde bedelsiz e-fatura düzenlenmesine ilişkin duyuru yayımlandı.
13 Temmuz 2017 tarihli duyuru ile ihracat e-faturası düzenleme zorunluluğu
kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen bedelsiz ihracat
faturalarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) tarafından yazılım güncellemesi
tamamlanana kadar, matbu (kâğıt/e-arşiv) fatura olarak düzenlenmesine olanak
tanınmıştı.
Konuyla ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın efatura.gov.tr’de yayınlanan
duyurusunda, 31.10.2017 tarihi itibarıyla GTB tarafından gerekli yazılım
güncellemesinin yapıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, bedelsiz ihracat faturası
düzenleyecek mükelleflerin e-faturada “payable amount” (ödenecek tutar) alanına
“sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi
gerekmektedir.
Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı yayımlandı.
2 Kasım 2017 tarihli duyuru ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden
2017/12 sayılı genelge yayımlanmıştır. İlgili genelge ile Gümrük işlemi yapan ithalatçı ve
ihracatçı firmaların kendi işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri
için Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programının [GET-APP] uygulamaya
konulduğu duyurulmuştur. Program vasıtasıyla eşya sahibi, eşyasının gümrükte nerede
bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem sürelerini anlık
olarak takip edebilecektir.
Program, ithalat ve ihracatla bağlantılı süreçleri kapsamakta ve firmalar, kendilerine
tanınan yetkiler kapsamında, alıcı/gönderici olarak kayıtlı bulundukları beyan ve
beyannamelere ait işlemleri görebilmektedir. Bakanlık web sayfasında GET-APP
uygulaması yayımlanmış, programı kullanmak isteyen ihracatçı ve ithalatçılar için
başvuruya açılmıştır. Buna göre;
• Firma adına başvuruyu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı, firmayı doğrudan
temsile yetkili kişi yapacaktır.
• Başvuru sahibinin şirketi temsile yetkili olup olmadığı sistem tarafından Yükümlü Kayıt
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ve Takip Sisteminden kontrol edildikten sonra, firmaya otomatik olarak bir kullanıcı kodu
tanımlanacaktır.
• Belirlenen kullanıcı kodu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı firma e-posta
adresine iletilecektir.
• Kullanıcı kodu firmaya tanımlanacak ve firma, en fazla 5 kişiye program kullanım yetkisi
verebilecektir.
Program ile sunulan veriler geçici ve bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir bağlayıcılık
taşımadığı, verilerin ispat ve ilzam aracı olarak kullanılamayacağı genelgede ayrıca
belirtilmiştir. Programın kullanımı, ilgili veri alanları, başvuru prosedürü gibi hususlar
yayımlanan Kullanma Kılavuzunda açıklanmıştır.
Polietilen Tereftalat (PET) ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.
8 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 3907.61.00.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan PET ithalatında aşağıda
gösterildiği şekilde 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük getirilmiştir.
Gümrük Kıymeti (%)
G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

3907.61.00.00.00

78 ml/g veya daha fazla
viskozitesi olanlar

1. Dönem

2.Dönem

21/9/201720/9/2018

21/9/201820/9/2019

6,4

6,2

3.Dönem
21/9/201920/9/2020
6

Bu Karar’ın aşağıdaki ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi
uygulanmasından muaf tutulması için tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı her
bir dönemde aşağıdaki ülkelerden ithal edilecek eşyanın tamamı için 6.995 ton olarak
belirlenmiştir, bununla beraber her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için
bir dönemde 2.332 tondan fazla tarife kontenjanı verilemeyecektir. Tarife kontenjanı
kapsamındaki ithalat Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal
lisansı ile yapılacaktır.
Tarife kontenjanı açılan ülkeler ise şöyledir; Afganistan, Angola, Arnavutluk, Bangladeş,
Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Benin, Bolivya, Bosna ve Hersek, Burkina Faso, Burundi, Butan,
Cape Verde, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Ekvatoryal Gine, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Fas,
Fildişi Sahilleri, Filipinler, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Güney Sudan, Gürcistan,
Haiti, Kamboçya, Karadağ, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Komor, Kongo, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Kosova, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Mısır,
Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Morityus, Mozambik, Myanmar (Burma),
Nauru, Nepal, Nijer, Nijerya, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Paraguay, Ruanda,
Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali,
Sri Lanka, Sudan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunus,
Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambiya.
Bu Karar, yayımı tarihinde (8 Kasım 2017) yürürlüğe girmiştir.
Singapur menşeli eşyaların ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları belirlendi.
08.03.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6775 sayılı Kanun ile 4 Kasım 2015
tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest
Ticaret Anlaşması" onaylanmıştı.
21.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de ise söz konusu STA’nın uygulanabilmesi için gerekli
olan 2017/10873 sayılı İthalat Rejim Kararı’na Ek Karar yayımlanmış ve Singapur menşeli
ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları düzenlenmiştir. Buna göre Ek
Karar’ın;
• I numaralı ekinde (EK I) belirtilen eşyadan Singapur menşeli olanlarının ithalatında
karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.
• II numaralı ekinde (EK II) belirtilenlerin haricinde kalan Singapur menşeli eşyanın
ithalatında gümrük vergisi oranı 0 olarak uygulanır.
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• II numaralı ekinde (EK II) belirtilen eşyadan Singapur menşeli olanlarının ithalatında
karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.
• III numaralı ekinde (EK III) belirtilen eşyadan Singapur menşeli olanlarının ithalatında
karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve tarım payı olarak toplu konut fonu
uygulanır.
• IV numaralı ekinde (EK IV) belirtilen eşyadan Singapur menşeli olanlarının ithalatında
karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve toplu konut fonu uygulanır.
Yayımlanan Karar uyarınca İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile ihdas edilen ilave
gümrük vergileri Singapur menşeli eşya için tatbik edilmeyecektir.
Anılan Karar, 1 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (21 Kasım
2017) yürürlüğe girmiştir.
Faroe Adaları menşeli eşyaların ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları
belirlendi.
08.03.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6782 sayılı Kanun ile 16 Aralık 2014
tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka
Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" onaylanmıştı.
22.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de ise söz konusu STA’nın uygulanabilmesi için gerekli
olan 2017/10901 sayılı İthalat Rejim Kararı’na Ek Karar yayımlanmış ve Faroe Adaları
menşeli ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları düzenlenmiştir. Buna
göre;
• İthalat Rejimi Kararına ekli I, II, III ve IV sayılı listelerde yer alan 1 ila 24 üncü fasıllar
arasında G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyadan Faroe Adaları menşeli olanlarının
ithalatında EFTA üyesi ülkelere uygulanan gümrük vergisi ve varsa EFTA üyesi
ülkelere uygulanan tarım payı uygulanacaktır.
• I, II ve III sayılı listelerde yer alan 25 ila 97 nci fasıllar arasında G.T.İ.P ve tanımı
belirtilen eşyadan Faroe Adaları menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve
varsa tarım payı sıfır olarak uygulanır.
Yayımlanan Karar uyarınca İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile ihdas edilen ilave
gümrük vergileri Faroe Adaları menşeli eşya için tatbik edilmeyecektir.
Anılan Karar, 1 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (22 Kasım
2017) yürürlüğe girmiştir.
İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin süresi
uzatıldı.
22 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10799 sayılı İran Menşeli
Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı ile İran menşeli polyester elyaf ithalatında yürütülen mevcut önlem aşağıdaki
şekilde 3 yıl süre ile uzatılmıştır.
Ek Mali Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)
G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

1. Dönem
21/9/201720/9/2018
%20

2.Dönem
21/9/201820/9/2019
%19,50

3.Dönem
21/9/201920/9/2020
%19

Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden söz konusu ürünün ithalatını
gerçekleştirenlere, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca,
noksan ek mali yükümlülüğün iki katı kadar para cezası uygulanacaktır.
Anılan Karar, 21 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (22 Kasım
2017) yürürlüğe girmiştir.
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Hububat veya baklagillerden elde edilen kepek gibi kalıntılar, bitkisel katı veya sıvı
yağlardan arta kalan küspe gibi artıklar, keten tohumu, balık unu ve klima cihazları gibi
ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisinde değişiklik yapıldı.
22.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10796 ve 2017/10798 sayılı
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile, bazı ürünlerin gümrük vergisi oranlarında
değişiklik yapılmıştır.
• 2017/10796 sayılı Karar ile, Karara ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda
G.T.İ.P. ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği
şekilde değiştirilmiştir ve dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.

MADDE
İSMİ

YENİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
G.
GÜR. B-HER.
MLZY.
EFTA
KORE

1204.00.90.00.00 Diğerleri

10

0

0

0

0

ESKİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
G.
D.Ü.
GÜR. B-HER.
MLZY.
EFTA
KORE

D-8
10

10

0

0

YENİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0

0

0

D-8

D.Ü.

0

0

ESKİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA

B-HER.

G.
KORE

MLZY.

D-8

D.Ü.

AB,
G.
B-HER.
MLZY.
EFTA
KORE

2302.10.10.00.01 Kepekler

0

0

0

0

0

0

4

0

0,6

2302.10.10.00.19 Diğerleri

0

0

0

0

0

0

4

0

2302.10.90.00.11 Kepekler

0

0

0

0

0

0

4

2302.10.90.00.19 Diğerleri

0

0

0

0

0

0

2302.30.10.00.11 Kepekler

0

0

0

0

0

2302.30.10.00.19 Diğerleri

0

0

0

0

2302.90.10.00.11 Kepekler

0

0

0

2302.90.10.00.19 Diğerleri

0

0

2302.40.02.00.11 Kepekler

0

2302.40.02.00.19 Diğerleri

D-8

D.Ü.

0

4

4

0,6

0

4

4

0

0,6

0

4

4

4

0

0,6

0

4

4

0

5

0

5

5

5

5

0

0

5

0

5

5

5

5

0

0

0

5

0

5

5

5

5

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2302.40.08.00.11 Kepekler

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2302.40.08.00.19 Diğerleri

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2302.40.10.00.11 Kepekler

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2302.40.10.00.19 Diğerleri

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2302.40.90.00.11 Kepekler

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2302.40.90.00.19 Diğerleri

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2302.50.00.00.11 Kepekler

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2302.50.00.00.19 Diğerleri

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

5

5

2306.10.00.00.00

Pamuk
tohumundan

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

11,5

0

7,3

13,5

13,5

13,5

2306.20.00.00.00

Keten
tohumundan

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

11,5

0

7,3

13,5

13,5

13,5

2306.30.00.00.00

Ayçiçeği
tohumundan

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

11,5

0

7,3

13,5

13,5

13,5

2306.41.00.00.00

Düşük erusik
asit muhtevalı
rep veya kolza
tohumundan

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

11,5

0

7,3

13,5

13,5

13,5

11,5(2)

0

7,3(2)

13,5(2)

13,5(2)

13,5(2)

11,5

0

7,3

13,5

13,5

13,5

2306.49.00.00.00 Diğerleri

(2) Hayvan yemi olarak kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %6,5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük
mevzuatının nihai kullanımına ilişkin hükümlerine tabidir.
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• IV sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddenin
gümrük vergisi D-8 ülkeleri ve diğer ülkeler için %2 oranında uygulanmakta iken; %0’a
indirilmiştir.
YENİ TOPLU KONUT FONU
( CIF BEDELİNİN %'Sİ

YENİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2301.20.00.00.11 Balık Unu

EFTA
B-HER.

AB

G.
KORE

MLZY.

D-8

D.Ü.

EFTA
B-HER.

AB

0

0

0

0

0

0

0

0

MADDE İSMİ

2301.20.00.00.11 Balık Unu

0

0

D-8

D.Ü.

0

0

ESKİTOPLU KONUT FONU
( CIF BEDELİNİN %'Sİ

ESKİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P.

G.
MLZY.
KORE

EFTA
B-HER.

AB

G.
KORE

MLZY.

D-8

D.Ü.

EFTA
B-HER.

AB

0

0

0

0

2

2

0

0

G.
MLZY.
KORE
0

0

D-8

D.Ü.

0

0

• 2017/10798 sayılı Karar ile, Karara ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda
GTİP ve ismi belirtilen maddelere ilişkin fasıl sonuna dipnot eklenmiştir.
YENİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P.

MADDE İSMİ
1

2

3

8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained)

0

0,3

8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem

0

0,4

4

8

5

6

7

0

0

0

0

2,2(5)

0

0

0

0

2,7(6)

(5) Taylan için söz konusu oran 5/9/2017-4/9/2020 tarihleri arasında %11,47 olarak uygulanır
(6) Taylan için söz konusu oran 5/9/2017-4/9/2020 tarihleri arasında %11,97 olarak uygulanır
Diğer yandan, Kararlar’ın Geçici 1’inci maddesi kapsamında, 2017/10796 sayılı Kararın
yayımı tarihinden önce, 2017/10798 sayılı Kararın ise yürürlüğe giriş tarihinden önce
Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan
eşyanın Kararın yayımı tarihinden/yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç 45 gün
içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya özet beyanının verilmesi
halinde, bu Kararların hükümleri uygulanmayacaktır.
2017/10796 sayılı Karar yayımı tarihinde (22 Kasım 2017), 2017/10798 sayılı Karar
ise 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (22 Kasım
2017) yürürlüğe girmiştir.
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10973 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Dâhilde İşleme Rejimi Kararında değişiklik yapılmıştır.
Bu değişikliklerden öne çıkan konular aşağıda yer almaktadır:
a) YYS sahibi şirketleri için %1, OKSB sahibi şirketler için ise
% 1, % 5 ve % 10 oranında indirimli teminat uygulanması tekrar düzenlenmiştir. Bu
düzenlemede, OKSB şirketleri için ihracat performansına bağlı olarak % 1 ve % 5
oranında indirimli teminat uygulaması imkanı tanınmıştır.
b) Dahilde işleme rejimi tedbirlerine uymamaya ilişkin rejim ihlal halleri yeninden
düzenlenmiştir. Özellikle döviz kullanım oranı aşımı ve Bakanlıkça belirlenen şartların
ihlali durumlarına yönelik yeni bir yaptırım tanımlaması yapılmıştır. Bu iki durumda
ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün bünyesinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi
koşulu ile bir vergi ya da idari para cezası tatbik etmek yerine 6 ay süre ile indirimli
teminat uygulanmasından yararlanılmaması yaptırımı getirilmiştir.
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c) Karara bir geçici madde eklenmiştir. Bu geçici maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme
izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt
hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen
belgeler/izinler dahil) bu düzenlemelerden yararlanabileceği
belirtilmiştir.
Ayrıca bu geçici maddede belge/izinde kayıtlı miktarın
üzerinde ithalat yapılmış olması halinde, ithal edilen
eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti
ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar
saklı kalmak kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü müeyyide
uygulanmaksızın kapatılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Ekonomi Yorumları
Levent Topçu
Onur Yıldız
Selim Çelikel

Türkiye ekonomisi
• Kasım ayındaki piyasa dalgalanmalarına dair: Bu ay Türkiye piyasaları açısından
oldukça dalgalı bir ay oldu. Kısaca özetlemek gerekirse; sepet kur %6 arttı, Türkiye’nin
5 yıllık CDS’leri %8 artışla 205 baz puana geldi, iki yıllık gösterge bono faizi de
%9 artışla %14 seviyesine yaklaştı. Ekonomik güven endekslerinin de neredeyse
tamamında düşüşler gözlendi. Borsa %6’ya yakın düştü. Yıllık enflasyon ise dönemsel
etkinin de katkısıyla %12 seviyesine geldi. Merkez bankası da yılsonu için kendi
enflasyon tahminini %1,1 artırarak %9,8’e çıkardı. Peki bunlar neden oluyor? Temel
göstergeler açısından baktığımızda; öncelikle enflasyonun artıyor olması faiz
oranlarını/beklentilerini yukarı çekiyor. Artan enflasyona rağmen faiz politikasındaki
belirsizlik de kur artışı olarak yansıyor. Ülkenin bu dönemde dış finansman ihtiyacının
yüksek olması da bir diğer faktör. Ekonomik büyümede beklentiler ve gerçekleşmeler
son derece olumlu, ancak tansiyonu dindirmekte şimdilik yeterli olmadı.
• İşsiz gençler için yapısal dönüşüm adımları planlanıyor: Türkiye’nin en önemli
yapısal problemlerinden biri olan ve iş gücüne katılım istatistiklerinde “Neither in
employment nor in education or training (NEET)” diye adlandırılan grup için hükümet
önemli adımlar planlıyor. Hiçbir şey yapmadan oturan bu grubun genç nüfus (15-24
yaş) içerisindeki payı Ağustos ayında %28 olarak hesaplanıyor. Eğer ki 25-29 yaş
arasına bakılırsa oran %35’e yaklaşıyor. Yani gençlerin üçte biri tamamen atıl olarak
vakit geçiriyor. İŞKUR’un planlarına göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı ve sendikalar ile birlikte çalışarak bir program hazırlayacak ve bu
gençlerin işgücüne katılımlarını sağlayacak. Bu kapsamda MEB ile birlikte mesleki
eğitim kurslarından yararlandırılma ve takip sistemi ile birlikte gençlerin iş piyasasına
kazandırılması ve 2018’de bu oranların düşürülmesi hedefleniyor.
OECD ülkeleri için yapılan “NEET” araştırmasında Türkiye yine %30’a yakın oran ile
(2012 datası) OECD ortalamasının yaklaşık 15 yüzde puanı üzerinde. Genç nüfusuyla
övünen ülkemizin gençlerini işgücünün dışında tutmasının maliyeti her yıl büyümenin
%3,5’ine denk geliyor ve OECD’nin en yükseği. Yani, eğer gençler iş gücüne
dahil olsaydı, Türkiye her yıl %3,5 daha hızlı büyüyebilirdi. Genç işsizliği Türkiye
ekonomisinde yapısal bir sorun olarak ortaya çıkmakta, umarız planlanan adımlar kısa
sürede etkisini gösterir.
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Bankacılık, finans ve para politikası
• Merkez Bankası tarafından Kasım ayında alınan önlemler:
İlk haberimizde özetlediğimiz gibi Kasım ayında piyasalar
dalgalı seyretti. Kurdaki artışı kontrol altına alabilmek için
Merkez Bankası çeşitli adımlar attı: i) Efektif fonlama faizini
%12’den 12,25’e 25 baz puan artırdı. ii) Kur farkı üzerinden
yapılacak vadeli döviz satımı (non-deliverable forward)
işlemlerine başladı. Bu araç ile yılsonuna kadar 3 milyar
dolarlık işlem yapılacak ancak MB rezervleri azalmayacak. iii)
Rezerv opsiyon mekanizması değişikliği ile piyasaya toplam
1,5 milyar dolar kadar döviz verildi. iv) İhracatçı şirketlere
Şubat 2018’e kadar reeskont döviz kredilerini 3.,70 USD/
TL veya 4,30 EUR/TL’den ödeme imkanı tanındı. Merkez
Bankası’nın faiz toplantısı bu ay yapılacak ve ciddi bir faiz
artışı olup olmayacağı belli olacak.
• Müstakbel FED başkanı Powell kimdir?: Jerome Powell,
geçtiğimiz ay Trump tarafından FED başkanlığı için aday
gösterildi. Şubat 2018’de Janet Yellen’ın görev süresinin
dolacak ve yerine çok büyük ihtimalle Powell geçecek.
Powell’ın bir finans ya da ekonomi derecesi yok. Georgetown
Universitesi hukuk mezunu olan avukat Powell şu anda Wall
Street’in regülasyonu üzerine merkez bankasında görev
alıyor. Powell 1990’ların başında Amerikan Hazine’sinde
çalıştı. 1997-2005 yılları arasında ise girişim sermayesi
şirketlerinden Carlyle Group’ta kariyerine devam etti. 2012
yılında ise Barack Obama tarafından FED üyeliğine atandı.
Trump’ın desteğinin sebebi ise Powell’ın FED’in planlarını
aynı şekilde devam ettireceğine inanması. Hatta Powell’dan
faiz artırma hızını artırması bile bekleniyor. Peki madem aynı
politika devam edecek neden Yellen görevine devam etmiyor
sorusunun cevabı ise belki de Powell’ın biraz daha Trump gibi
olması. Yellen’ın akademik kariyerinin aksine, Powell kurumsal
Amerika düzeninden geliyor. Buna ek olarak Yellen’ın bazı
düzenleyici yasalardan taviz vermeye yanaşmaması fakat
Powell’ın bu yasaların bazılarının yumuşatılması yönünde
yorum yapması da etkili ki bu yasaların yumuşatılması
Trump’ın geçmiş dönemlerdeki revizyon arayışları ile
aynı doğrultuda. Son olarak eklemek gerekirse, isimlerde
değişiklikler olsa da FED’in bireylerden bağımsız kurumsal
bir çizgisi olduğu ve planlanan politikasına devam edeceği
unutulmamalıdır. Bu bağlamda sürdürülen stratejide radikal
bir sapma beklenmemelidir.

• 2017 Küresel Servet Raporu’na göre en zengin %1’in
refahı %50’yi geçti: Credit Suisse'in her sene yayımladığı
Küresel Servet Raporu, geçen seneye ve küresel krizin
gerçekleştiği on yıl öncesine göre önemli farklılıklara işaret
ediyor. Rapora göre küresel servet miktarı, geçtiğimiz yıla
kıyasla %6,4 oranında artarak 280 trilyon dolara yükseldi. Bu
oran, 2012 yılından beri görülen en yüksek artış oranı olarak
kaydedildi. 2000'li yılların başında küresel servetin %45,5'ine
sahip en zengin %1'lik popülasyonun, 2017 yılı itibariyle
küresel servetin %50,1'ine sahip olduğu belirtildi. Ayrıca
raporda, en zayıf servet artışının %0,9 ile Afrika kıtasında
yaşanırken, %9,9 ile en yüksek artışın Kuzey Amerika'da
yaşandığı belirtildi. Raporda dikkat çeken konulardan biri
ise 1981-2000 yılları arasında doğan ve Y kuşağı olarak
adlandırılan 'talihsiz neslin'; küresel servetteki artışa rağmen
yükseköğrenim kredileri, artan işsizlik ve artan gelir eşitsizliği
nedeniyle yaşadığı zorluklar.
• Çin'in Facebook’u Tencent’in değeri Facebook’u geçti: Çin
pazarının sosyal mesajlaşma ve mobil oyun devi Tencent,
2017 yılı 3. çeyrek verilerinin beklenenden yüksek gelmesi
sonucu, 500 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine
ulaştı. Bu gelişme sonucu, Facebook'u geride bırakarak
dünyanın en değerli sosyal medya şirketi unvanını kazanan
Tencent, aynı zamanda Apple, Alphabet, Microsoft ve
Amazon'dan sonra dünya üzerindeki en değerli 5. teknoloji
şirketi oldu. 1998 yılında Çin'de kurulan şirket, WeChat ve
Honour of Kings gibi mobil uygulamalarıyla tanınıyor. WeChat
Pay, We Chat Music ve WeChat Video gibi uygulamalarıyla
da müşteri tabanını genişleten Tencent'ın, WeChat
uygulamasını kullanan 980 milyon aktif kullanıcısı olduğu
belirtiliyor. Popülasyonu 600 milyonu bulan Güneydoğu Asya
bölgesinden bünyesine yeni kullanıcılar katmayı hedefleyen
Tencent'ın, Çin pazarı dışında izleyeceği stratejileri ilerleyen
zamanlarda takip edeceğiz.

Global Gelişmeler
• ABD’deki vergi reform tasarısı ve Türkiye için ifade
ettikleri: Vergi reformu yasa tasarısı ABD’deki kurumlar
vergisi oranının ortalama %35’ten tek hamlede %20'ye
indirilmesini kapsıyor. Şu an senato genel kuruluna gelen
tasarı eğer yasalaşırsa 30 yıldan beri en kapsamlı değişiklik
yapılmış olacak ve Trump’ın göreve geldiğinden beri en önemli
icraatı olacak. Yurtdışında olan Amerikan sermayesinin ülkeye
dönmesi için de düzenlemeler içeren tasarı onaylanması
halinde ABD ekonomisindeki büyümeye yeni bir ivme katacak.
Yani FED'in faiz artırım sürecini destekleyen bir gelişme
olacak.
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Dünyadan Vergi Haberleri
Elif Karaca

Almanya’da koalisyon görüşmelerindeki kilitlenmede vergi
konularındaki anlaşmazlıklar da etkili oldu
Almanya’da Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından haftalarca devam eden üçlü
koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesinde vergi politikalarıyla ilgili anlaşmazlıklar
da etkili oldu. Alman Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) azınlık hükümeti kurmaya
yanaşmamalarının ardından krize son olarak büyük koalisyon formülüyle çare aranacak.
AB ülkeleri tarafından da endişeyle izlenen hükümet kriziyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı
Frank-Walter Steinmeier de yeniden seçime gidilmesini engellemek amacıyla, büyük
koalisyonda yer alma ihtimali bulunan tarafları görüşmeye çağırdı.

Almanya

Almanya’da doğu ve batının birleşmesinin ardından eski Doğu Almanya eyaletlerinin
kalkınması için toplanmaya başlanan dayanışma vergisi (“soli” solidarity tax) üzerinde
uzlaşma sağlanamayan konular arasında.
Belirli bir düzeyi aşan gelir üzerinden ek olarak yüzde 5,5 uygulanan dayanışma
vergisi, esasında 90’ların başında geçici bir vergi olarak toplanmaya başlanmıştı. Bu
vergi üzerinden elde edilen gelirler 2016’da yaklaşık 17 milyar euroya ulaştı. Ancak
anketlere göre, halkın yüzde 80’i bu vergiyi yeterince ödedikleri ve kaldırılması gerektiği
görüşünde. Hür Demokrat Parti (FDP) Soli’nin 2019’da kaldırılmasını isterken, CDU/
CSU hazineye ciddi miktarda girdi sağlayan bu verginin aşamalı olarak sonlandırılması
gerektiğini savunuyor.
Yeşiller’in varlıklı kesimden daha fazla vergi alınması talebi, Merkel’in seçim kampanyası
sırasında vadettiği gelir vergisinde indirim ve vergi kaçırmanın önüne geçilmesi
konusunda yapılması gerekenler de taraflar arasında tartışılan diğer vergi başlıkları oldu.
Potansiyel koalisyon ortaklarının, vergi politikalarının yanı sıra göçmenlere karşı
izlenecek strateji ve çevre politikaları konusunda da önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.

AB’nin vergi cennetleri kara listesi 5 Aralık’ta açıklanabilir
Avrupa Komisyonu’nun uzun süredir üzerinde çalışılan vergi cennetleri kara listesini 5
Aralık’ta açıklaması bekleniyor.
AB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 92 ülkenin vergi uygulamalarının
incelenmekte olduğu, 53 ülkenin kara listede yer alma ihtimalinin bulunduğu
belirtilmişti. Ancak medyada son dönemde yer alan haberlere göre, vergi cennetleri
kara listesinde 36 ülkenin yer alması bekleniyor.
Komisyonun mali işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici listeyle ilgili olarak, “Sadece
etkin bir vergi planlamasını yansıttığı için değil, yapılanların tamamıyla yasal oluşu
konusunda da endişeliyim. Çok kapsamlı, spesifik ve somut reformlar gerçekleştirmemiz
gerekiyor” dedi.

Gençlere ve çocuklara vergi mevzularına yönelik eğitim hizmeti
Avrupa Komisyonu gençlerin ve çocukların vergi konularında eğitilebilmesi amacıyla
yeni bir eğitim portalı hizmeti başlattı. Komisyon TAXEDU adındaki bu hizmetle,
gençlerin ve çocukların verginin amacını ve günlük hayattaki etkilerini eğlenceli ve
interaktif bir biçimde öğrenmelerini sağlamayı hedefliyor. Çok sayıda yabancı dilde oyun,
video ve eğitim materyali içeren portalın amaçları arasında vergi bilincini geliştirmek
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ve farkındalığı artırmak da yer alıyor. Sözü geçen portala https://europa.eu/taxedu/
linkinden ulaşılabilir.

Meksika’da asgari ücrette yapılan artış yeterli bulunmadı
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) içerisinde asgari ücretin en düşük olduğu
Meksika’da yapılan artış işçi temsilcilerini ve ticaret ortaklarını memnun edemedi.
Meksika’da geçen ay varılan anlaşmayla günlük asgari ücret yüzde 10,4 artışla 80
pesodan 88 pesoya (4,20 dolardan 4,70 dolara) yükseltildi. Ancak her on kişiden
altısının vergi sistemi dışında, kayıt dışı çalıştığı ülkede işçilere ödenen ücretler sınır
komşusu ABD’deki ortalama ücretlerin beşte birinden bile daha düşük seviyede.
Meksika’da enflasyon yüzde 6,30 ile hem son sekiz yılın en yüksek seviyesinde hem de
yüzde 3’lük merkez bankası hedefinin iki katının bile üzerinde yer alıyor.
Meksika’da çalışanlara ödenen düşük ücretler, Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması’nın (NAFTA) tarafları olan ABD ve Kanada’nın da tepkisine neden oluyor.
NAFTA’nın ABD imalat sanayiine zarar verdiğini ve Meksika ile ikili ticarette çok
büyük bir açığa neden olduğunu ileri süren Trump yönetimi, anlaşma ülkesi lehine
değiştirilmezse çekilme tehdidinde bulunmuştu.
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Sirküler indeks
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No

Tarih

Konu

116

13.11.2017

2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak açıklandı.

115

31.10.2017

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

114

27.10.2017

Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru sürecinde yapılması öngörülen temel değişiklikler.

113

20.10.2017

4691 sayılı Teknokent Kanunu’nun geçici 2. maddesinde yapılan değişikliklerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı
yayımlandı.

112

19.10.2017

Hollanda’da, kurumlar vergisi oranını düşürmeyi ve temettü stopajını kaldırmayı da içeren hükümet
programı yayınlandı.

111

10.10.2017

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Gider Vergileri, DV, Harçlar, VİV ile EV
Kanunlarıyla ilgili düzenlemeleri.

110

06.10.2017

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın KDV ve ÖTV Kanunları ile ilgili düzenlemeleri.

109

04.10.2017

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili
düzenlemeleri.

108

04.10.2017

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

107

04.10.2017

Bakanlar Kurulu, Türkiye-Cebelitarık “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını
kararlaştırdı.

106

03.10.2017

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun’la ilgili
düzenlemeleri.

105

03.10.2017

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili
düzenlemeleri.

104

02.10.2017

483 sıra numaralı VUK Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz”ların kullanılmasına ilişkin usul ve
esaslar belirlendi.

103

29.09.2017

Bakanlar Kurulu, Türkiye-Cebelitarık “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya
Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasını kararlaştırdı.

102

27.09.2017

Altına dayalı olarak ihraç edilen; devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikalarından elde edilen
kazançlar için stopaj oranı % 0 olarak belirlendi.

101

27.09.2017

4 seri numaralı “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği” yayımlandı.

100

27.09.2017

Yapım işleri ile mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için geçerli olan KDV tevkifatı oranı artırıldı.

99

06.09.2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Guatemala Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın
onaylanmasını kararlaştırdı.

98

06.09.2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Kolombiya Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın
onaylanmasını kararlaştırdı.

97

05.09.2017

Bakanlar Kurulu, “Türkiye ile Meksika Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşma”nın onaylanmasını kararlaştırdı.

96

21.08.2017

2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına
alındı.

95

18.08.2017

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu
Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler.

94

09.08.2017 Bakanlar Kurulu, Türkiye-Guernsey “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını
kararlaştırdı.

93

01.08.2017

İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde KDV ve ÖTV istisnasının uygulandığı sınır kapılarına yenileri
eklendi.

92

28.07.2017

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler
yapıldı.

91

28.07.2017

Otogaz olarak kullanılanlar hariç olmak üzere sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) KDV’si düşürüldü ÖTV’si
artırıldı.

90

25.07.2017

“İzaha davet” uygulamasının usul ve esasları belirlendi.

89

24.07.2017

Bakanlar Kurulu, Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasını
kararlaştırdı.
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Vergi Takvimi
2017 Aralık ayı mali yükümlülükler takvimi
11 Aralık 2017 Pazartesi

16-30 Kasım 2017 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

15 Aralık 2017 Cuma

Kasım 2017 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi 		
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Kasım 2017 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Kasım 2017 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi 		
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Kasım 2017 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda 		
gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Kasım 2017 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin
ödenmesi
Kasım 2017 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi

20 Aralık 2017 Çarşamba

Kasım 2017 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve 		
verginin ödenmesi

25 Aralık 2017 Pazartesi

Kasım 2017 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı
Kasım 2017 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı
Kasım 2017 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti 		
bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin elektronik ortamda beyanı
Kasım 2017 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi
Kasım 2017 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve 		
ödenmesi
1-15 Aralık 2017 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

26 Aralık 2017 Salı

Kasım 2017 dönemine ait gelir vergisi stopajının ödenmesi
Kasım 2017 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının ödenmesi
Kasım 2017 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti 		
bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi

2 Ocak 2018 Salı

Kasım 2017 dönemine ilişkin haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi
2018 yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki
Kasım 2017 dönemi mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba-Bs) elektronik 		
olarak gönderilmesi
Kasım 2017 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi
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Pratik Bilgiler
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Gelir Vergisi
Gelir vergisi tarifesi- 2017 (Ücretler)

Amortisman sınırı

Gelir dilimi
13.000 TL’ye kadar
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35

Uygulandığı yıl
2015
2016
2017

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35

Reeskont işlemlerinde
Avans işlemlerinde
VUK kapsamındaki reeskont işlemlerinde

Reeskont ve avans işlemlerinde iskonto ve faiz oranları

Gelir vergisi tarifesi- 2017 (Diğer gelirler)
Gelir dilimi
13.000 TL’ye kadar
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası

Gelir vergisinden istisna günlük yemek yardımı (KDV hariç)
Uygulandığı yıl
2015
2016
2017

Tutar (TL)
13,00
13,70
14,00
Engellilik indirimi (2017)

Engellilik derecesi
Birinci derece engelliler için
İkinci derece engelliler için
Üçüncü derece engelliler için

Tutarı (TL)
900
470
210

Asgari geçim indirimi-TL (2017)
Eşin çalışma
durumu

Çocuk sayısı
Yok
133,31
159,98

Çalışıyor
Çalışmıyor

1
153,31
179,97

2
173,31
199,97

3
199,97
226,63

4
5 veya fazla
213,30
226,63
226,63
226,63

Konut kira geliri istisnası
Gelirin elde edildiği yıl
2015
2016
2017

Tutar (TL)
3.600
3.800
3.900

Değer artış kazançlarında istisna (Menkul kıymetler hariç)
Kazancın sağlandığı yıl
2015
2016
2017

Tutar (TL)
10.600
11.000
11.000

Arızi kazançlara ilişkin istisna
Kazancın sağlandığı yıl
2015
2016
2017
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı
Tutar (TL)
4.426,16
4.732,48

Damga Vergisi
Azami damga vergisi (Her bir kağıt için)
Uygulandığı yıl
2015
2016
2017

Tutar (TL)
1.702.138,00
1.797.117,30
1.865.946,80
Damga vergisi oran ve tutarları (2017)

Damga vergisine tabi kağıtlar
Sözleşmeler
Ücretler (Avanslar dahil)
Kira sözleşmeleri
Bilanço
Gelir tablosu
Yıllık gelir vergisi beyannamesi
Kurumlar vergisi beyannamesi
Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler
SGK sigorta prim bildirgesi

İstisnalar (2017)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras
hisselerinde
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde
kazanılan ikramiyelerde

Oran (%)
2,50
1,95
1,40

Tecil faizi oranları (Yıllık)
Oran (%)
24
19
12
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Vergi Oranı
Veraset yoluyla intikal

İvazsız intikal

%1
%3
%5
%7

% 10
% 15
% 20
% 25

% 10

% 30

İlk 210.000 TL için
Sonra gelen 500.000 TL için
Sonra gelen 1.110.000 TL için
Sonra gelen 2.000.000 TL için
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan
bölümü için

Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlik
Ödemeler / kesintiler
Brüt asgari ücret
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
Gelir vergisi matrahı
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
Kesilecek gelir vergisi
Damga vergisi (binde 7,59)
Kesintiler toplamı
Net asgari ücret

01.01.2017 - 31.12.2017 (TL)
1.777,50
248,85
17,78
1.510,87
226,63
133,31
93,32
13,49
373,44
1.404,06

Yıllık brüt asgari ücret
Oran (%)
5,58
3,83
14,47

Fatura düzenleme sınırı
Uygulandığı yıl
2015
2016
2017

4.068 TL

Vergi tarifesi (2017)

Yeniden değerleme oranları
Yıl
2015
2016
2017

176.600 TL
353.417 TL
4.068 TL

Asgari ücret ve yasal kesintiler

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları (Aylık)

Uygulandığı dönem
28.04.2006 - 20.11.2009
21.11.2009 - 20.10.2010
21.10.2010 tarihinden itibaren

Oran/Tutar
Binde 9,48
Binde 7,59
Binde 1,89
39,70 TL
19,10 TL
51,40 TL
68,60 TL
33,90 TL
25,30 TL

Veraset ve İntikal Vergisi

Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun
Uygulandığı dönem
21.04.2006 - 18.11.2009
19.11.2009 - 18.10.2010
19.10.2010 tarihinden itibaren

% 8,75
% 9,75
% 9,75

Not: Bu oranlar 31.12.2016 tarihinden itibaren yapılan işlemler için geçerlidir.

Matrah dilim tutarları
Tutar (TL)
23.000
24.000
24.000

Uygulandığı dönem
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2017 - 31.12.2017

Tutar (TL)
880
900
900

Tutar (TL)
880
900
900

Uygulandığı yıl
2015
2016
2017

Tutar (TL)
14.850
19.764
21.330

Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları
Uygulandığı dönem
01.01.2017-31.12.2017
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Alt sınır (TL)
1.777,50

Üst sınır (TL)
13.331,40

Practical Information
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Income Tax
Income tax tariffs- 2017 (Salaries)

Depreciation limit

Income bracket
Up to TRL 13.000
For TRL 30.000; for the first TRL 13.000, TRL 1.950, for above
For TRL 110.000; for the first TRL 30.000, TRL 5.350, for above
For more than TRL 110.000, for TRL 110.000, TRL 26.950, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %

Income tax tariffs- 2017 (Other income)
Income bracket
Up to TRL 13.000
For TRL 30.000; for the first TRL 13.000, TRL 1.950, for above
For TRL 70.000; for the first TRL 30.000, TRL 5.350, for above
For more than TRL 70.000, for TRL 70.000, TRL 16.150, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %

Year
2015
2016
2017

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance transactions
In rediscount transactions
In advance transactions
In rediscount transactions under TPL

Amount (TRL)
13,00
13,70
14,00

Note: These rates are applicable to the transactions conducted as of 31.12.2016.

Maximum stamp duty (For each paper)
Year
2015
2016
2017

Degree of disablement
For 1st degree disabled
For 2nd degree disabled
For 3rd degree disabled

Amount (TRL)
900
470
210

Minimum living allowance-TRL (2017)
Number of children

Employed
Unemployed

No

1

133,31
159,98

153,31
179,97

2

3

173,31
199,97

199,97
226,63

Amount (TRL)
1.702.138,00
1.797.117,30
1.865.946,80
Stamp duty rates and amounts (2017)

Disability allowance (2017)

Status of
spouse

4

5 or more

213,30
226,63

226,63
226,63

Exemption for house rental income
Year when the income is derived
2015
2016
2017

Amount (TRL)
3.600
3.800
3.900

Exemption in capital gains (Except securities)
Year when the gain is derived
2015
2016
2017

Amount (TRL)
10.600
11.000
11.000

Papers subject to stamp duty
Contracts
Wages (Including advances)
Rental contracts
Balance sheet
Income statement
Annual income tax return
Corporate tax return
Value added tax and withholding tax returns
Social Security Institution insurance premium declarations

Year when the income is derived
2015
2016
2017

Amount (TRL)
23.000
24.000
24.000

The upper limit of severance pay exempt from income tax
Period
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2017 - 31.12.2017

Amount (TRL)
4.426,16
4.732,48

Tax Procedures Law (TPL) and Law No. 6183
Delay charge and delay interest rates (Monthly)
Rate (%)
2,50
1,95
1,40

Deferral interest rates (Annual)
Period
28.04.2006 - 20.11.2009
21.11.2009 - 20.10.2010
Since 21.10.2010

Rate (%)
24
19
12

Exemptions (2017)
For shares of inheritance corresponding to each descendant
including adopted children and the spouse
For share of inheritance corresponding to the spouse if
there is no descendant
For transfers conducted without any consideration
For prizes won in competitions and lotteries held for money and property

Rate (%)
5,58
3,83
14,47
Limit for issuing invoice

Year
2015
2016
2017

Amount (TRL)
880
900
900

TRL 176.600
TRL 353.417
TRL 4.068
TRL 4.068

Tax tariff (2017)
Tax rate
Tax base bracket amounts

Transfer through
inheritance

For the first TRL 210.000
For the next TRL 500.000
For the next TRL 1.110.000
For the next TRL 2.000.000
For the tax base portion exceeding
TRL 3.820.000

Transfer without
any consideration

1%
3%
5%
7%

10 %
15 %
20 %
25 %

10 %

30 %

Minimum Wage and Social Security
Minimum wage and withholdings
Payments / withholdings
Gross minimum wage
Social security premium employee’s
contribution (14 %)
Unemployment insurance premium
employee’s contribution (1 %)
Income tax base
Income tax calculated (15 %)
Minimum living allowance (Single) (-)
Income tax to be withheld
Stamp duty (7,59 per thousand)
Total withholdings
Net minimum wage

Revaluation rates
Year
2015
2016
2017

Rate/Amount
9,48 per thousand
7,59 per thousand
1,89 per thousand
TRL 39,70
TRL 19,10
TRL 51,40
TRL 68,60
TRL 33,90
TRL 25,30

Inheritance and Transfer Tax

Exemption in incidental income

Period
21.04.2006 - 18.11.2009
19.11.2009 - 18.10.2010
Since 19.10.2010

8,75 %
9,75 %
9,75 %

Stamp Duty

Daily meal allowance exempt from income tax (VAT excluded)
Year
2015
2016
2017

Amount (TRL)
880
900
900

01.01.2017 - 31.12.2017 (TRL)
1.777,50
248,85
17,78
1.510,87
226,63
133,31
93,32
13,49
373,44
1.404,06

Annual gross minimum wage
Year
2015
2016
2017

Amount (TRL)
14.850
19.764
21.330

The lower and upper limits of monthly earnings that will be the basis for
social security premium
Period
01.01.2017-31.12.2017

Lower limit (TRL)
1.777,50
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Upper limit (TRL)
13.331,40
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Uluslararası Vergi Hizmetleri
EY Türkiye vergi bölümü bünyesinde kurulu olan Uluslararası Vergi Hizmetleri alt bölümü, uluslararası
yatırımlarınıza ilişkin her türlü vergisel konuda sizlere destek sağlamakta ve en doğru kurgunun yapılması için
hizmet vermektedir.
Hizmetlerimiz, yatırım öncesinde ve sonrasında ortaya çıkabilecek vergisel riskleri yönetmek, faydalanılabilecek
vergi avantajları dikkate alınarak ve uluslararası raporlama yükümlülüklerine uygun bir şekilde yatırım sürecinin
yönetilmesine olanak sağlayacak şekilde kurgulanmaktadır. Bu süreçte müşterilerimize EY Türkiye olarak hizmet
verirken EY global ağını da dahil ettiğimiz bütünleyici bir anlayış benimsemekteyiz.
Ana hedefimiz, müşterilerimizin işine değer katan, doğru vergi uygulamalarıyla onları yönlendiren ve vergisel
riskleri yönetebilecekleri bir hizmet sunmaktır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerimizden bazılarına aşağıda
yer verilmektedir:
►• Uluslararası yatırımlar vergi danışmanlık hizmetleri - yerel mevzuat hükümleri ile birlikte Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmalarını da içeren uluslararası mevzuat hükümlerini dikkate alarak, Türkiye’den ve/veya Türkiye
dışından sınır ötesi yatırım yapacak müşterilerimizin stratejilerinin vergisel anlamda değerlendirilmesi
• ►	Uluslararası vergi stratejisinin oluşturulması ve yönetimi – Müşterilerimizin hâlihazırda faaliyette bulundukları
coğrafyaları dikkate alarak vergi uyumu, vergi avantajı sağlayan uygulamalar (teşvik uygulamaları dahil) ve
bunların iş modelleriyle entegre olmasını sağlayacak stratejilerin oluşturulması
• ►	Yatırımların vergi yükünün tespitine ilişkin hizmetler - Planlanan yatırımlara ilişkin olarak ortaya çıkabilecek
vergisel yüklerin (operasyonların sürdürülmesi, temettü dağıtılması, yatırımdan çıkılması, planlanan yatırımın
finansmanı vb.) analiz edilmesi, finansal ve yatırım modellerinin vergi modüllerinin hazırlanması
• ►	Vergi danışmanlığı hizmetleri - Birleşmeler ve devralmalarla bağlantılı olarak planlanan işlemlerin
yapılandırılmasında, proje bazlı işlemlerin ve bunlara ilişkin dokümanların (sözleşme, ihale dokumanı gibi)
uluslararası vergi boyutu dikkate alınarak genel vergi danışmanlık hizmetleri sağlanması
►• Sürekli bilgilendirme – Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerdeki yerel mevzuat hükümlerinde
yapılan değişikliklerden haberdar edilmesi ve alınabilecek aksiyonların analiz edilmesi
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EY fark yaratır!
Global anlamda uzmanlaşmış ekiplerimiz ile birlikte yatırımların planlandığı ülke
vergi otoriteleri ile etkin ilişkileri sürdürmek için; yatırımcı için olası risklerin
belirlenmesi, vergi stratejilerinin planlanması/yönetilmesi ve raporlama süreçlerinin
belirlenmesi gibi önemli konularda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
Sürdürülebilir büyümeyi başarmak için proaktif çalışma ilkesini benimseyerek
uluslararası vergi dünyasındaki değişikliklere hızlı entegre olacak bir vergi stratejisi
oluşturarak müşterilerimizi sektörde bir adım öne çıkarmaktayız.
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına
verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri
ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı
oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok
üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi
olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.
EY’nin sunduğu vergi hizmetleri
İşleriniz gerçek potansiyellerine güçlü temeller üzerinde yapılandırılarak
ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilerek ulaşabilir. EY olarak vergi
yükümlülüklerinizi sorumlu ve zamanında yerine getirmenizin önemli bir
fark ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bu nedenle 140’tan fazla ülkedeki
32,000 vergi çalışanlarımız nerede olursanız olun ve vergi ihtiyaçlarınız
ne olursa olsun kaliteli hizmet anlayışımıza duyduğumuz tereddütsüz
bağlılık temelinde sizlere teknik bilgi, iş tecrübesi ve tutarlı metodolojiler
sunmaktadır.
© 2017 EY Türkiye.
Tüm Hakları Saklıdır.

ey.com/tr
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