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Güncel değişiklikler kapsamında bölgesel
yönetim merkezlerinin geleceği ve
Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımları
Giriş
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma planlarında doğrudan yabancı yatırımlar önemli rol
oynar. Söz konusu yatırımları artırabilmek için bu ülkeler tarafından sıklıkla kullanılan
politikalardan biri de yabancı yatırımlara yönelik teşvik politikalarının geliştirilmesidir.
Aynı amaçla Türkiye’de 2012 yılında bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin düzenleme
yürürlüğe girmiş olup çok uluslu işletmeler tarafından da fırsatlardan yararlanmak
maksadıyla “Bölgesel Yönetim Merkezi” olarak Türkiye’de faaliyet gösterilmeye
başlanmıştır.
Türkiye’de bölgesel yönetim merkezleri, irtibat bürosu yapısı altında kurgulanmış
olup, zaman içerisinde yapılan düzenlemelerle vergi yükü olmadan faaliyet
gösterebilmekteyken, 2018 yılında yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile kurumlar
vergisi muafiyeti kaldırılmıştır.

Yasal mevzuat
“Coğrafi konumu itibarıyla bir cazibe merkezi olan Türkiye’de bölgesel yönetim
merkezleri, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3/h maddesi ve
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 6.maddesinde 2012
yılında yapılan değişiklik ile uygulanmaya başlamıştır. 6728 sayılı Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bölgesel
yönetim merkezlerine yönelik vergi muafiyet düzenlemeleri getirilerek, bir anlamda
teşvik somutlaştırılarak kuvvetlendirilmiştir.”1
Yabancı kurumlarca kurulacak bölgesel yönetim merkezlerinin gösterebileceği
faaliyetler, anılan yönetmelikte sınırlı olarak sayılmıştır. Bu faaliyetler; 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 olarak koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanmasıdır.
Dolayısıyla, bölgesel yönetim merkezlerinin faaliyetleri sadece koordinasyon ve yönetim
hizmetleri ile sınırlandırılmıştır.

Bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin vergi uygulamaları
Bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin vergisel açıdan düzenlemeler 9 Ağustos 2016
tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile beraber yapılmıştır.

1 KS Avukatlık Ortaklığı-Bölgesel Yönetim Merkezi Uygulaması ve Kaldırılan Kurumlar Vergisi
Muafiyeti
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•
➢ Kurumlar vergisi muafiyeti

Yukarıda belirtilen kanun maddesine ek olarak, anılan bendin (b)
alt bendine bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin özel bir istisna
hükmü eklenmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 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.
•
➢ Kurumlar vergisi muafiyeti neden kaldırıldı?
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 74.
maddesiyle anılan muafiyet kaldırılmıştır.
533 sıra sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda
muafiyeti kaldırma maddenin gerekçesi aşağıdaki şekildedir.
“Vergi mevzuatının Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü“OECD” ve Avrupa Birliği –“EU” standartları doğrultusunda
uluslararası vergileme ilkelerine uyumluluğunun sağlanması
amacıyla Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan
bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi
muafiyetinin kaldırılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle
çerçeve 76’ncı madde olarak kabul edilmiştir.”2
Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına göre dönemin Maliye
Bakanı istisnanın kaldırılmasına yönelik olarak verilen önergeyle
ilgili olarak yaptığı açıklamada, bölgesel yönetim merkezleri
irtibat ofisleriyle ilgili istisnayı kaldırdıklarını, geçmişte, iki yıl
önce bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi istisnası
getirildiğini, bu istisnayı kaldırmak istediklerini ifade etmiştir.3
Bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin kurumlar vergisi
muafiyetini kaldıran madde 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Ancak, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla halihazırda kurulu
bölgesel yönetim merkezleri için uygulama tarihi 1 Ocak 2022
olarak belirlenmiştir.
•
➢ Gelir vergisi istisnası
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde gelir vergisinden
istisna edilen ücretler düzenlenmiştir. Anılan Kanun maddesinin
1. fıkrasının 14. bendinin (a) alt bendi aşağıdaki gibidir:
“Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete
tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin
Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak
ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.”

Yapılan bu değişiklik sonrasında 2 Ekim 2016 tarihli Resmî
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.

Sonuç ve değerlendirmelerimiz
2018 yılında yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile sadece
Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki muafiyet ortadan kaldırılmış
olmakla birlikte Gelir Vergisi Kanunu’ndaki istisna ile ilgili bir
düzenleme yapılmamıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte gelir
vergisi istisnasının nasıl uygulanabileceği, kurumlar vergisi
mükellefi olan bir irtibat bürosunun gelir vergisi istisnasının
devam edip edemeyeceğine ilişkin tereddüt bulunmaktadır.
Ancak bakıldığında bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin gelir
vergisi istisnasının yürürlükten kaldırılmamış olması, sadece
kurumlar vergisi yönünden bir mükellefiyet tesis ettirilmesinin
gerekli ve yeterli olduğu, ancak gelir vergisi istisnasının
etkilenmemesi gerektiği yönünde değerlendirilebilir.
Dolayısıyla mevcut değişiklikler sonrasında, istisna şartlarının
korunması durumunda bölgesel yönetim merkezinde
çalışan kişilere ödenen ücretlerin gelir vergisi istisnasından
faydalanması mümkün görünmektedir.
Bununla birlikte, olası bir durumda bu istisnanın (Gelir Vergisi
Kanunu’nun 23. maddesinin (14)/b alt bendi) kaldırılması
halinde dahi yukarıda yer verilen başka bir istisnanın (Gelir
Vergisi Kanunu’nun 23.maddesinin (14)/a alt bendi) da
mevcut olduğunu, dolayısıyla kanuni ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenin Türkiye’deki
bölgesel yönetim merkezi çalışanlarına yapacağı ücret
ödemelerinin işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları
üzerinden döviz olarak ödemeye devam etmesi durumunda gelir
vergisi istisnasından faydalanılmaya devam edilmesi gerektiği
söylenebilecektir.

2 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu
3 Bülent Taş-Bölgesel Yönetim Merkezleri Muafiyeti Niye Getirildi Niye Kaldırıldı?
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1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim
merkezlerinin 2022 tarihinden itibaren irtibat bürolarının
kurumlar vergisi mükellefi haline geleceğini anlıyoruz.
İrtibat bürosu faaliyetlerinin alınan lisans çerçevesinde
gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, irtibat bürosu lisansı
süresinin devam ettiği durumda 2022 yılı sonrasında
uygulamanın nasıl olacağı belirsizdir.
İlerleyen günlerde vergi idaresinin bu konuda da bir
düzenlemeye gidip, bölgesel yönetim merkezleri için yeni bir
kurgu oluşturacağı beklenmektedir.

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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Dijital hizmet vergisi
Türkiye’de vergi trendi geçtiğimiz iki yıl boyunca dijital ekonominin vergilendirilmesi
yönünde ivme kazanmıştır. Elektronik ortamda verilen reklam hizmetlerinin
vergilendirilmeye başlamasını müteakiben, şimdi de “dijital hizmet vergisi” 7 Aralık
2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun (“Kanun”) ile 1 Mart
2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergi gündemine girmiştir.
5 Şubat 2020 tarihinde bir taslak tebliğ Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (“Başkanlık”)
internet sitesinde yayımlanmış ve Başkanlık tarafından kamuoyundan görüş, öneri
ve eleştirileri toplanmaya başlanmıştır. Tebliğ taslağı (“Tebliğ”), Kanun’un nasıl
uygulanacağına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik hazırlanmıştır.

Kanun kapsamına hangi hizmetler girmektedir?
Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetler Kanun kapsamına girmektedir.
•
➢ Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans
ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın
sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil);
•
➢ Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar,
müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda
satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya
elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital
ortamda sunulan hizmetler;
•
➢ Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve
işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya
satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil).
•
➢ Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları
tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat
Görüldüğü üzere Kanun’un kapsamı oldukça geniştir. Dünya’da dijital hizmet vergisi
uygulamalarına bakıldığında en geniş kapsamlı Kanun olduğu söylenebilecektir. Nitekim
örneğin, Fransa tarafından kanunlaştırılmış olan düzenlemede sadece dijital ortamda
kişilerin birbirleriyle iletişime geçebildikleri aracılık faaliyetlerine ilişkin hizmetler (dijital
platformlar) ile reklam hizmetleri kapsam dahiline alınmıştır.
Tebliğ taslağında kapsama ilişkin daha detaylı açıklamalar yapılmış, örnekler üzerinden
gidilmiş ve bazı hizmetler kapsam dışı bırakılmıştır.
Örneğin; sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin yalnızca CD, DVD, harici bellek gibi
elektronik kayıt araçları vasıtasıyla ve fiziki teslim suretiyle dijital ortamda satışından
elde edilen hasılat, yukarıda vergiye tabi olarak nitelendirilen içerikler kapsamında
değerlendirilmemiştir. Bu durumda, bilgisayar programlarının yukarıda yer verilen araç
gereçler vasıtasıyla fiziki teslim suretiyle dijital ortamda satışından elde edilecek hasılat
dijital hizmet vergisine tabi olmayacaktır.
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Uygulamaya pratik yönden baktığımızda, bilgisayar programı
üreten şirketlerin büyük çoğunluğunun uzun yıllardır bu şekilde
satış yapmadığını söylemek doğru olacaktır. Çünkü gelişen
dünyada artık bu satışlar bulut (cloud) üzerinden kullanıcılara
hızlıca ulaştırılabilmektedir.
Bu nedenle, aslında içeriklerin fiziki olarak teslimine olanak
sağlayan durumların yanında, kendi ürettikleri bilgisayar
programlarını bu yöntem (bulut üzerinden) ile ya da kendi
web siteleri üzerinden satan şirketlerin kapsam dışına
çıkarılmasının Kanun’un genel gerekçesi ve dijital hizmetlerin
vergilendirilmesine ilişkin uluslararası anlayışa göre şekillenmesi
değerlendirilmelidir.

Ancak, aynı maddenin 5. fıkrasında, “Cumhurbaşkanı, üçüncü
fıkrada belirtilen oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya
birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya
yetkilidir.” ifadesi yer almaktadır.
Kanun’da ve Tebliğ taslağında da yer alan bu ifadeden, Kanun
tarafından %7,5 oranında belirlenen dijital hizmet vergisi
oranının Cumhurbaşkanı tarafından en fazla %15 olarak
belirlenebileceği anlaşılmaktadır.

Peki, bu vergiden muaf olmak mümkün müdür?

Hizmetin Türkiye’de sunulması nasıl
değerlendirilmektedir?
Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 2. maddesi ile konuya açıklık
getirilmiştir. “Hizmetin Türkiye’de sunulması: Hizmetin
Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını,
hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini
veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini (Değerlendirmeden
maksat, hizmetin karşılığını teşkil eden ödemenin Türkiye’de
yapılması veya ödeme yurt dışında yapılmışsa, Türkiye’de
ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına
intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. Şu kadar ki, dijital
ortamda sunulan reklam hizmetinin Türkiye’de bulunmayan
kişilere yönelik gerçekleştirilmesi durumunda hizmet Türkiye’de
değerlendirilmiş sayılmaz.)” ifade ettiği belirtilmiştir.

Verginin mükellefi kimlerdir?
Kanun’da yer aldığı haliyle “Dijital hizmet vergisinin mükellefi,
dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunların, Gelir Vergisi Kanunu
ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup
olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de
bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip
gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir
etmez.
Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve
iş merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer
hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet
altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile
işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.
Görüldüğü üzere mükellef tanımı da kapsam gibi oldukça geniş
tutulmuştur.

Verginin matrahı ve oranı nedir?
Kanun’un 5. maddesi uyarınca, “Dijital hizmet vergisinin
matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren
hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. “
Hasılatın yabancı para cinsinden elde edilmesi halinde, hasılatın
elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilmesi
gerekecektir.
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Kanun’un 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dijital hizmet vergisi
oranı %7,5 olarak uygulanacaktır.

Öncelikle hizmetlerin verildiği ilgili hesap döneminden (takvim
yılı baz alınmaktadır) önceki hesap döneminde yukarıda yer
verilen hizmetler kapsamına giren işlemler için, Türkiye’de elde
edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirası veya dünya genelinde elde
edilen hasılatı 750 milyon Avro’dan veya muadili yabancı para
karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden
muaf olarak belirtilmiştir. Dar mükellef hizmet sağlayıcılar için
bu durumun tevsiki bağımsız denetim raporları ile mümkün
olacaktır. Türkiye mukimi şirketler ise kapsama giren hizmetler
için vergiden muaf olduklarını, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde yazılı olarak
bildirecekler ve gerekli görülür ise bağımsız denetim raporları ile
durumu tevsik edeceklerdir.
İlgili muafiyet sınırının aşılması halinde, Kanun’da yer aldığı
haliyle “Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca birinci fıkradaki
hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti,
izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlar.”
Yani muafiyetin kaybedilmesi durumunda yeniden vergiden
muaf olunabilmesi için takip eden iki yıl boyunca üst üste bahse
konu hadlerin altında hasılat elde edilmelidir. İki yıllık sürenin
uzunluğu dikkat çekmektedir.
Kanun ve Tebliğ taslağında yer alan hükümler çerçevesinde,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na atıf yapılmakta ve Bankacılık
Kanunu’nun 4. maddesindeki hizmetlerin istisna kapsamına
alındığı görülmektedir. Söz konusu istisnanın, yabancı bankalar
ve yabancı finans kuruluşlarının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
kapsamında sayılan hizmetleri Türkiye’de faaliyette olmadan
dijital ortamda sunmaları durumunda da uygulanmasının adil
olacağını söylemek mümkündür. Nitekim, ilgili hizmetler çevrim
içi ve dijital bir ortamda kolaylıkla sağlanabilir niteliktedir.
AR-GE merkezlerinde oluşturulan ürünlere ve münhasıran
bu ürünler üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin istisnayı
incelediğimizde, Tebliğ taslağında bu istisnaya ilişkin örnek
olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda, AR-GE merkezlerinden
geliştirilerek yurtdışındaki kuruma satılan ya da devredilen ve
kurum tarafından dijital oramda Türkiye’deki kişilere sunulan
ürünlerin de aynı istisnaya tabi olup olmadığının netleştirilmesi
faydalı olacaktır.
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Sonuç
Tüm değerlendirmelerimiz sonrasında, Kanun ve Tebliğ taslağı
ile bazı hususlar netleştirilirken bazı hususlar hala tartışmaya
açık ve farklı yorumlamalara sebep olur vaziyettedir.
Bahse konu tartışmaların giderilip giderilmeyeceğini
önümüzdeki günler gösterecektir. Kanun’da belirtilen hadler
(örneğin muafiyet hadleri) ve vergi oranı Cumhurbaşkanı
tarafından yeniden belirlenebilecektir.
Bu durumda, mükelleflerin gelişmeleri yakından takip
etmelerinin önem arz edeceği kanaatindeyiz.

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
Ezgi Boz
Berk Taşkın

Çok Taraflı Anlaşma (Multilateral
Instrument) – Güncel durum
I. Giriş
Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı (Base Erosion and Profit Shifting, “BEPS”); elde
edilen kazancın, vergi kurallarındaki boşlukların veya uyumsuzlukların kullanılması
vasıtasıyla yapay olarak düşük vergi oranı uygulayan veya vergi uygulaması bulunmayan
ülkelere kaydırılmasını hedefleyen vergi planlama stratejilerini ifade etmektedir.
OECD’ye göre söz konusu vergi stratejileri neticesinde, dünya çapında yıllık toplam
kurumlar vergisi gelirlerinde 100 ila 240 Milyar Dolar arasında kayıp meydana
gelmektedir. Bu sayı toplam kurumlar vergisi kaybının %4’ü ile %10’u arasına tekabül
etmektedir.
OECD/G20 BEPS Projesi kapsamında 60’tan fazla ülke, uluslararası vergi kurallarının
uyumluluğunu artırmak, vergiden kaçınmaya engel olmak ve daha şeffaf bir vergi ortamı
sağlanması adına 15 adet Aksiyon Planı (BEPS Aksiyon Planı) ortaya koymuştur. “Çok
Taraflı Anlaşma” (Multilateral Instrument, “MLI”), OECD ve G20 ülkeleri dahil gelişmiş
ve gelişmekte olan 100’den fazla ülkenin müzakerelere katılımıyla ortaya konulan ve
BEPS’e karşı mücadeleyi hedefleyen BEPS Aksiyon Planı’nın 15 Numaralı Aksiyonunun
uygulamasıdır.

II. MLI’nın amacı ve kapsamı
Matrah aşındırılmasının ve kar aktarımının önemli bir kısmı ülkeler arası vergi
anlaşmalarının kötüye kullanılması vasıtasıyla gerçekleşmektedir. MLI, matrah
aşındırması ve kar aktarımına engel olmak amacıyla geliştirilen tedbirlerin, halihazırda
yürürlükte bulunan vergi anlaşmalarını tadil ederek uygulanmasına yönelik bir
araçtır. Söz konusu tedbirler; hibrit araçların etkilerinin ortadan kaldırılmasının, vergi
anlaşmalarının kötüye kullanılmasının, işyeri teşkili yaratan durumlardan kaçınılmasının
önüne geçilmesini ve taraf ülkeler arası uyuşmazlık çözümlerinin geliştirilmesini
hedeflemektedir.
MLI, hâlihazırdaki vergi anlaşmalarının metnini doğrudan değiştiren bir protokol
olmaktan ziyade, “Kapsanan Vergi Anlaşması” olarak belirlenen vergi anlaşmalarını
tadil eden bir yapıdadır. Kapsanan Vergi Anlaşması, MLI’ya taraf olan iki ülke arasında
yürürlükte olan ve iki ülkenin de MLI’yı kullanarak değiştirmek istediklerini OECD’ye
bildirdiği vergi anlaşmasını ifade etmektedir. Taraf olan her ülkenin tadil etmek üzere
bildirimde bulunduğu vergi anlaşmaları OECD tarafından yayımlanmaktadır.
MLI hükümlerinin Kapsanan Vergi Anlaşmalarında uygulanmasında; anlaşmaya
taraf olan iki devletten birinin ilgili MLI hükmüne bir çekince koyması ve dolayısıyla o
maddenin uygulanması konusunda ilgili taraf iradelerinin örtüşmemesi durumunda
ilgili hüküm uygulanmayacaktır. Söz konusu çekinceler, ilgili tarafın tüm kapsanan vergi
anlaşmalarından ziyade, sadece belirli bir vergi anlaşması için de konulabilecektir.
MLI, Kapsanan Vergi Anlaşmalarına taraf olan ülkelerin MLI ile ilgili iç onay süreçlerini
tamamlamasına bağlı olarak yürürlüğe girecektir. Taraf ülkeler, iç onay süreçlerinin
tamamlanmasını takiben OECD’ye bildirimde bulunacak ve OECD bu onay süreçlerini
takip ederek MLI hükümlerinin etkilerine ilişkin bilgilendirmeleri kamuya arz edecektir.
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Metni 13 Kasım 2016’da yayımlanan MLI, Anlaşma’nın 27.
maddesi uyarınca 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla imzaya açılmış
ve imza töreni 7 Haziran 2017’de Paris’te düzenlenmiştir. MLI,
Paris’te gerçekleştirilen imza töreni ve sonrasında, aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu 94 ülke tarafından imzalanmıştır.

•
➢ Madde 17 – Karşılıklı düzeltmeler: Taraf ülkelerin yapmış
olduğu vergisel düzeltmelere karşı önlemler alınmasını
içeren söz konusu maddeye, ilgili düzenleme kapsamındaki
hükümlerin halihazırda Kapsanan Vergi Anlaşmalarında
bulunması sebebiyle Türkiye tarafından çekince konulmuştur.

Türkiye, taraf olduğu tüm vergi anlaşmalarını Kapsanan
Vergi Anlaşması olarak bildirmiştir. MLI, Türkiye tarafından
imzalanmış olmakla birlikte, MLI’nın iç hukuktaki onay
süreci henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla henüz MLI’nın,
Türkiye’nin Kapsanan Vergi Anlaşmaları üzerinde bir etkisi
bulunmamaktadır.

Türkiye, aşağıda yer alan maddelerin Kapsama Alınan Vergi
Anlaşmalarında uygulanmasına ilişkin bildirimde bulunacaktır:

MLI’nın 7 Haziran 2017’de imzalanmasını takiben hükümetin
yayımlamış olduğu bilgilendirme amaçlı çekince ve bildirimler
listesine göre, Türkiye’nin çekince koyduğu MLI hükümleri
aşağıda yer almaktadır.
•
➢ Madde 4 – Çifte mukimlik: Türkiye, tüzel kişilerin çifte
mukimlik problemini ele alan Madde 4’ü, Kapsanan Vergi
Anlaşmalarına uygulamama yönünde çekince koymuştur. Söz
konusu hüküm uyarınca, bir tüzel kişi birden fazla devletin
mukimi kabul ediliyorsa bu sorun taraf devletlerin yetkili
idareleri tarafından Karşılıklı Anlaşma Usulü yöntemiyle
çözülecektir.
•
➢ Madde 5 – Çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik
yöntemler: Türkiye, çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin
yöntemlerin düzenlendiği Madde 5’e çekince koymuştur.
Dolayısıyla yürürlükte bulunan mevcut vergi anlaşmalarında
yer alan çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin hükümler
geçerliliğini koruyacaktır.
•
➢ Madde 8 – Temettü dağıtımına ilişkin işlemler: Bu hüküm,
temettüyü dağıtan şirketin mukim olduğu ülkede uygulanacak
olan indirimli vergi oranına ilişkin, iştirak edilen şirketteki
hakların elde tutulma süresi ve oranı gibi isteğe bağlı
sınırlamalar getirmektedir. Türkiye bu hükmün uygulanmasına
yönelik de çekince koymuştur.
•
➢ Madde 9 – Değerini esas olarak şirket aktifindeki
taşınmazlardan alan kurum hisselerinin elden çıkarılması
sonucu elde edilen değer artış kazançları: Türkiye, Madde
9(1)’in Kapsanan Vergi Anlaşmalarına uygulanmaması
yönünde çekince koymuştur. Madde 9(1), şirket aktiflerinin
önemli bir kısmı gayrimenkulden oluşan kurumların
hisselerinin elden çıkarılması sonucu elde edilen değer
artış kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin bazı kurallar
içermektedir.
•
➢ Madde 10 – Üçüncü bir ülkede yer alan daimi işyerleri
yoluyla oluşan matrah aşındırılmasının önlenmesi: Türkiye,
taraf ülkeler dışında bir ülkedeki daimi işyerleri vasıtasıyla
matrah aşındırılmasının önlenmesini ele alan Madde 10’un
tamamının Kapsanan Vergi Anlaşmalarında uygulanmaması
yönünde çekince koymuştur.
•
➢ Madde 11 – Vergi anlaşmaları uygulamalarının, tarafların
kendi mukimini vergilendirme hakkını sınırlandırması:
Türkiye, söz konusu maddenin tamamının Kapsanan Vergi
Anlaşmalarında uygulanmaması yönünde çekince koymuştur.
•
➢ Madde 14 – Sözleşmelerin ayrıştırılması: Türkiye, Madde
14’ün tamamının uygulanması konusunda çekince koymuştur.
Söz konusu madde, sözleşmelerin ayrıştırılması vasıtasıyla
daimi işyeri oluşturmaktan kaçınılan durumlar için getirilen
hükümleri düzenlemektedir.

•
➢ Madde 6 – Kapsanan vergi anlaşmalarının amacı: Türkiye,
Kapsanan Vergi Anlaşmalarının önsözüne, tarafların karşılıklı
ekonomik ilişkilerini geliştirme ve vergi hususlarında işbirliğini
güçlendirme niyetlerini içeren bir ibare eklenmesi konusunda
niyetini bildirmiştir.
Ayrıca Türkiye, kapsanan tüm vergi anlaşmalarının önsözü
yerine “vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma yoluyla hiç
vergilendirmeme ya da indirimli vergilendirmeye sebep
olmaksızın çifte vergilendirmenin önlenmesi niyetiyle”
ibaresinin geçmesine ilişkin hükmün uygulanması için
bildirimde bulunmuştur.
•
➢ Madde 7 – Anlaşmanın kötüye kullanılmasının önlenmesi:
Madde 7 kapsamında anlaşmanın kötüye kullanılmasının
önlenmesine ilişkin kurallar getirilmiştir. Ana Amaç
Testi (Principle Purpose Test, “PPT”) ve Menfaatlerin
Sınırlandırılması (Limitation on Benefits, “LoB”) testlerinin
uygulanmasını içeren söz konusu maddeye Türkiye çekince
koymamıştır. Söz konusu testler, Madde 7’ye ilişkin Kapsanan
Vergi Anlaşmalarına taraf olan ülkelerin iradeleriyle örtüşmesi
durumunda, ilgili vergi anlaşmaları kapsamında uygulanabilir
olacaktır.
•
➢ Madde 9 - Değerini esas olarak şirket aktifindeki
taşınmazlardan alan kurum hisselerinin elden çıkarılması
sonucu elde edilen değer artış kazançları: Türkiye Madde
9(4)’ü 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 vergi anlaşmalarını da bildirerek 4.
fıkranın bu anlaşmalara uygulanmaması yönünde çekincesini
belirtmiştir.
•
➢ Madde 12 - İşyeri statüsünün temsilci yapıları aracılığıyla
yapay olarak engellenmesi: Bağımsız acente ve bağımsız
acente olmayan yapıların hangi durumlarda daimi işyeri
olarak sayılacağı ve sayılmayacağına ilişkin kuralları içeren
Madde 12’ye Türkiye çekince koymamıştır. Türkiye’nin
kapsama aldığını bildirdiği tüm anlaşmalarda maddenin ilgili
fıkralarında benzer hükümler yer aldığı bildirilmiştir. Kapsanan
Vergi Anlaşmalarına taraf ülkelerin aynı şekilde bildirimde
bulunması durumunda MLI hükümleri eski maddenin
uygulanışını değiştirecektir.
•
➢ Madde 13 - İşyeri statüsünün istisna faaliyetler
aracılığıyla yapay olarak engellenmesi: Madde 13
uyarınca belirli faaliyet istisnaları yoluyla işyeri statüsünden
kaçınmaya ilişkin kurallar belirtilmiştir. Türkiye, Kapsanan
Vergi Anlaşmalarında yer alan Madde 13 (A) opsiyonunu
uygulayacaktır. Bu madde uyarınca, ancak ve ancak şu
aktiviteler sadece yardımcı ve hazırlayıcı karakterde olmak
kaydıyla daimi işyeri sayılmayabilecektir;
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i) MLI ile değiştirilmeden önce Kapsanan Vergi Anlaşmasında
yer alan ve yardımcı ve hazırlayıcı karakterde olma şartına
bağlı olmaksızın daimi işyeri teşkil etmeyen faaliyetler adı
altında 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.
•
➢ Madde 16 – Karşılıklı anlaşma usulü: Kapsanan Vergi
Anlaşmalarına taraf olan ülkenin diğer ülke mukimine vergi
anlaşmasına uygun olmayan bir vergilendirme işlemi yapması
durumunda iki ülkenin de yetkili makamlarına başvuru
imkânı sağlayan Madde 16’ya, Türkiye tarafından bir çekince
konulmamıştır.

III. Sonuç
MLI’ya imza atan ülke sayısı giderek artmaktadır. İmzacı ülkeler
MLI maddelerine ilişkin çekince ve bildirimlerini OECD’ye
bildirmektedirler. Yukarıda bahsedildiği üzere Türkiye, MLI’nın
9 maddesine çekince koymuş ve 6 maddesi ile ilgili bildirimlerini
OECD’ye iletmiştir.
MLI her ne kadar iç hukuk süreci henüz tamamlanmadığından
ötürü Türkiye açısından yürürlükte olmasa da Kapsama Alınan
Anlaşmalara ilişkin dikkate değer değişiklikler öngörmektedir.
15 Numaralı BEPS Aksiyonun doğrudan yansıması olan MLI,
aynı zamanda OECD tarafından BEPS Projesi kapsamında alınan
kararların ve belirlenen standartların Türkiye tarafından ne
ölçüde uygulanacağı konusunda bir gösterge niteliğindedir.

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
English Translation

The future of regional management centers
considering recent changes and Turkey's
approach
Introduction
Foreign direct investments play an important role in the development plans of
developing countries. One of the policies frequently used by these countries to
increase these investments is the development of incentive policies for foreign
investments.
Collaterally, regulations regarding the Regional Management Centers in Turkey
have entered into force in 2012 and multinational foreign companies have started
to operate as “Regional Management Centers” in Turkey as to gain benefit of
opportunities.
Regional Management Centers were regulated in the form of “Liaison Offices” and
were able to operate without tax burden with the adjustments made over time.
However, corporation tax exemption was abolished with the law numbered 7103
that entered into force in 2018.

Legislation
Regional Management Centers in Turkey started to be implemented with Article 3/h
of law No. 4875 Foreign Direct Investment Law and with the amendments made in
2012 to the Article 6 of Regulation for Implementation of Foreign Direct Investment
Law. With the Law No. 6728 on the Law Regarding Amendments on Certain Laws
Aimed at Improving the Investment Environment, tax exemption regulations for the
Regional Management Centers were introduced and, in a sense, the incentive was
solidified and reinforced.
The activities of the Regional Management Centers to be established by foreign
institutions are limited to the aforementioned regulation. These activities
are to provide coordination and management services such as; investment
and management strategies, planning, promotion, sales, after-sales services,
brand management, financial management, technical support, R&D, external
procurement, testing of newly developed products, laboratory services, research
and analysis, training of employees.
Therefore, the activities of the Regional Management Centers are limited only to
coordination and management services.

Tax regulations regarding regional management centers
Taxation regulations regarding Regional Management Centers have been made
together with the “Law Regarding Amendments on Certain Laws Aimed at
Improving the Investment Environment” No. 6728, published in the Official Gazette
dated August 9, 2016.
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•
➢ Corporation tax exemption
In accordance with the clause (ö) added to the paragraph
1 of the 4th Article of the Corporation Tax Law No. 5520,
Regional Management Centers are exempted from the
corporation tax if they meet the following criteria:
• They must be established based on the permission
obtained from the Ministry of Economy,
• All costs of legal and business center must be met by
institutions not in Turkey (with the foreign exchange they
bring from abroad) and
• Such expenses should not be included in the accounts of
any institution which is a full or limited taxpayer in Turkey
and should not be separated from its profit.
•
➢ Why was the corporation tax exemption abolished?
The exemption mentioned in Article 74 of the Law No. 7103
on the Law Requiring Amendments to Tax Laws, Certain
Laws and Statutory Decrees has been abolished.
The reason to abolish the exemption in the Tax Draft Law No.
533 and Law Requiring Amendments to Tax Laws, Certain
Laws and Statutory Decrees (1/914) and the Plan and
Budget Commission Report are as follows.
In accordance with the The Organisation for Economic
Co-operation and Development “OECD” and "EU" standards,
to ensure compliance with the international taxation
principles, the framework is accepted as the 76th article
by removing the tax exemption granted to the regional
management centers established based on the permission
obtained from the Ministry of Economy.
According to the protocols of the Plan Budget Committee,
the statement issued by the Minister of Finance of the time
regarding the removal the exception and stated that they
removed the exemption related to the regional management
centers liaison offices, and in the past, two years ago,
corporation tax exemptions were introduced to the Regional
Management Centers and they wanted to remove the
exemption.

As detailed in the Income Tax General Communiqué
numbered 293, published in the Official Gazette dated
2.10.2016, after the amendment made in the 23rd Article
(14) / b numbered article of the Income Tax Law, the
Regional Management Centers must meet the following
requirements to be eligible to benefit from the income tax
exemption:
• Institutions that pay wages in the capacity of an employer
should not have a legal or business center in Turkey,
• The person working in a limited taxpayer institution
should be an employee (paid worker) and the payment
should be qualified as wage,
• The employee that the limited taxpayer institution pays
wage to should be employed within the scope of the
operating permit in the regional management centers
established based on the permission obtained from the
Ministry of Economy,
• The wage to employees that the limited taxpayer
institution will provide should be granted via its foreign
earnings,
• Payments of wages should be made in foreign currency.

Conclusion and our evaluations
Although the exemption in the Corporation Tax Law was
eliminated with the law numbered 7103 that entered
into force in 2018, no regulation was made regarding the
exception in the Income Tax Law.
With the amendment in the Corporation Tax Law, application
of the income tax exemption and whether the income tax
exemption of a liaison office that is a taxpayer of corporation
tax can continue raises some concerns.
However, the fact that the income tax exemption related to
the Regional Management Centers has not been abolished
can only be evaluated that it is necessary and sufficient
to establish a liability in terms of corporation tax, but the
income tax exception should not be affected.
Therefore, after the current changes, it is possible for
the wages paid to the people working in the Regional
Management Center to benefit from the income tax
exemption if the exemption conditions are preserved.

The article removing the corporation tax exemption
related to the Regional Management Centers came into
force on 1/1/2019. However, as of 1/1/2019, the date
of implementation was determined as 1/1/2022 for the
Regional Management Centers already established.
•
➢ Income tax exemption
Article 23 of the Income Tax Law regulates wages exempted
from income tax. Paragraph (14) / a of the said article is as
follows:
“Legal or business center in Turkey without liability to narrow
the wages paid to employees of employers in rates over the
next service connoisseur earnings obtained outside Turkey
which the employer is exempt from income tax.”

We understand that the Regional Management Centers
established as of 1/1/2019 will become corporation
taxpayers as of 2022. Considering that the liaison office
activities are carried out within the framework of the liaison
office license obtained, it is uncertain how the application
will be implemented after 2022, if the liaison office license
period continues.
It is expected that the tax authorities will make arrangements
on this issue and create a new structure for the Regional
Management Centers.

In addition to the above-mentioned law article, a special
exemption clause regarding the Regional Management
Centers has been added to the subparagraph (b) of the said
article.
12
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Digital services tax
Turkish tax authority has focused on digital taxation in recent
two years. Accordingly, on 5 December 2019 Law No: 7194
has been enacted by Turkish Parliament that introduce
Digital Services Tax (“DST”) and the law was published in the
Official Gazette on 7 December 2019. Law will be in force as
of the date of 1 March 2020.
On 5 February 2020, the Draft General Communiqué on
the Implementation of the Digital Services Tax (“Draft
Communiqué on DST”) was published on the website of the
Turkish Revenue Administration. The Draft Communiqué
on DST makes some explanations and clarifications on
procedures and principles to have better understanding on
the implementation of the DST.

our view, companies producing own contents/programs and
selling these programs on their own websites/cloud account,
then these services should also be excluded from scope of
DST considering law's preamble.

Meaning of “providing of services in Turkey”
The article 2 titled “Definitions” of the Law has clarified on
meaning of “providing of services in Turkey” stated in the
Law.

However, still there are some unclear parts which are open to
question and these issues and dilemmas need to be clarified
and resolved in future.

Definition of “providing services in Turkey” has been made as
(ii) the service should be provided in Turkey, (ii) utilizing from
the services should be in Turkey, (iii) the services should be
perform for people living in Turkey, or (iv) payments for the
services provided should be made in Turkey or the payment
is made outside of Turkey but transferred to the accounts
of the payer (or the party which payment has been made
on behalf of) in Turkey or is recognized as an expense in the
accounts of a Turkish payer.

Which services have been covered in DST?

Tax base and rate

Below services “provided in Turkey” are defined within the
scope of DST.

The base of the DST is the gross revenue generated during
a taxation period. If the revenue is denominated in a foreign
currency, it must be converted to Turkish lira. The DST would
be applied as 7.5% over the gross revenue.

•
➢ All types of digital advertising services, including
services such as advertisement control and performance
measurement services, services relating to data
transmission and user management (i.e., the sale of user
data), and technical services relating to the display of
advertisements
•
➢ The sale of audio, visual or digital content in digital
format, as well as services provided in digital format for
listening, viewing, playing or recording digital content or
using such content in digital format (including computer
programs, applications, music, video, games and in-game
applications, among others)
•
➢ Digital intermediary activities that allow users to interact
with other users, include digital intermediary activities that
can facilitate the sale of goods and services between users
•
➢ Intermediary services provided in a digital environment for
the above categories of services
As it is seen, scope of the DST is defined very broadly, and
should we compare the DSTs applied in other countries, we
can exactly say that Turkish DST has the most extensive
scope.
The Draft Communiqué on DST, some of the services have
been excluded from scope of DST, for example, revenue
generated from the sale of services mentioned in first bullet
above, only through electronic recording tools, such as
CDs, DVDs, external memory and by physical delivery, is not
considered within the scope of revenue generated by the
services described in this section.
However, once we look at the application from a practical
point of view, it is possible to say that the majority of
companies producing computer programs have not been
already selling in this way for many years. With the recent
developments on technology, these sales can now be
delivered to the users quickly via on cloud. Accordingly, in

The President of Turkey may reduce the rate to 1% or
increase it to 15%, either per type of digital service
separately, or for all types of digital services together.

Exemptions
One of the exemptions provides that in the accounting period
before the relevant accounting period, regarding the services
indicated in Article 1 of the Law, companies with revenue
in Turkey of less than 20 million Turkish Lira (TL) or with
worldwide digital revenue of less than 750 million Euro, or
the TL equivalent in foreign currency, are exempt from DST.
The accounting period refers to the calendar year.
In case the thresholds mentioned above are exceeded, then
in order to be exempt from DST again, taxpayer should have
revenue less than thresholds for 2 accounting periods.
Below services are also exempt from DST:
•
➢ Services that are subject to Turkish Treasury Duty, paid in
accordance with the Telegram and Telephone Law
•
➢ Services that are subject to the special communication tax
•
➢ Services that are in scope of Article 4 of the Banking Law
No. 5411
•
➢ Payment services within the scope of Article 12 of the Law
on Payment and Securities Settlement Systems, Payment
Services and Electronic Money Institutions
•
➢ Sales of products and services provided exclusively
through products developed through research and
development (R&D) activities in R&D centers in Turkey
as defined under Article 2 of the Law on Supporting
Research, Development and Design Activities.
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Multilateral instrument
Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) refers to harmful
tax planning strategies. There is an annual loss between 100
and 240 billion dollars due to BEPS on worldwide corporate
tax revenue based on OECD statistics. Working together
in the OECD/G20 BEPS Project, over 60 countries jointly
developed 15 actions to tackle tax avoidance and to ensure
a more transparent tax environment. The MLI, a reflection
of BEPS Action numbered 15, helps the fight against BEPS
by implementing the tax treaty-related measures developed
through the BEPS Project in the existing bilateral tax treaties.
Abuse of tax treaties is an important reason of BEPS.
Countries that are parties to the MLI will be able to modify
their Covered Tax Treaties where MLI provisions are agreed
by the both parties of the tax treaty. The MLI is an instrument
which helps the fight against BEPS by implementing the tax
treaty-related measures developed through the BEPS Project
in existing bilateral tax treaties. These measures aim to
prevent treaty abuse, improve dispute resolution, prevent the
artificial avoidance of permanent establishment status and
neutralize the effects of hybrid mismatch arrangements.
Rather than being a protocol that directly amends the text
of the current tax treaties, the MLI modifies “Covered Tax
Agreement” of the signatories. A Covered Tax Agreement is
a tax treaty which is in force between the parties to the MLI
and for which both parties have made a notification that they
wish to modify the agreement using the MLI. The OECD will
make available to the public lists of modified tax treaties and
all relevant information on effects of the MLI provisions.
In the application of MLI provisions to Covered Tax
Agreement, a provision of MLI will not be in force if one of
the contracting states of a tax treaty uses reservation to opt
out that provision. A party could both use reservation to opt
out a provision for all its Covered Tax Agreements or specific
ones.

The listed reservations are:
•
➢ Article 4 (Dual Resident Entities)
•
➢ Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double
Taxation)
•
➢ Article 8 (Dividend Transfer Transactions)
•
➢ Article 9 – 9(1) (Capital Gains from Alienation of Shares or
Interests of Entities Deriving their Value Principally from
Immovable Property)
•
➢ Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments
Situated in Third Jurisdictions)
•
➢ Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a
Party's Right to Tax its Own Residents)
•
➢ Article 14 (Splitting-up of Contracts)
•
➢ Article 17 (Corresponding Adjustments)
The notifications relate to the following articles:
•
➢ Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement)
•
➢ Article 7 (Prevention of Treaty Abuse)
•
➢ Article 9 - 9(4) (Capital Gains from Alienation of Shares or
Interests of Entities Deriving their Value Principally from
Immovable Property)
•
➢ Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent
Establishment Status through Commissionaire
Arrangements and Similar Strategies)
•
➢ Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent
Establishment Status through the Specific Activity
Exemptions)
•
➢ Article 16 (Mutual Agreement Procedure)

The timing of entry into effect of the modifications is linked
to the completion of the ratification procedures in the
jurisdictions that are parties to the Covered Tax Agreement.
The signatories will inform the OECD of the completion of
their ratification procedures. The OECD will be tracking
ratification procedures completed by the MLI signatories and
publish the relevant information.

Number of the MLI signatory jurisdictions are gradually
increasing. Signatory jurisdictions notify their lists of
reservations and notifications to the OCD. As mentioned
above, Turkey used reservation for 9 of the MLI provisions
and notified OECD that it wished to apply 6 of the MLI
provisions for its Covered Tax Agreements.

The text of the MLI was published on 13 November 2016.
The MLI opened to the signature according to Article 27 of
the Agreement and on 7 June 2017, signing ceremony of the
MLI was held in Paris. The MLI was signed by 94 countries
including Turkey at the ceremony and afterwards.

Although the MLI is not yet in force for Turkey due to the fact
that the ratification process of the MLI is not yet completed,
it contains notable changes to Covered Tax Agreements.
The MLI, which is a direct reflection of BEPS Action 15, is an
indicator showing to which extent Turkey applies decisions
and standards set by the OECD under BEPS Project.

Turkey opted to notify all its tax treaties as Covered Tax
Agreements. While MLI was signed by Turkey, approval
process has not been completed yet in terms of Turkish
domestic law for the amendments to be effective.
Consequently, the MLI has no effect on Covered Tax
Agreements determined by Turkey yet.
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Following Turkey's signing of the OECD Multilateral
Convention (MLI) on 7 June 2017, the government released
its provisional list of reservations and notifications as below:

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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Alumni
Söyleşileri
Kamil Kalyon/Turkcell Grup Raporlama ve Vergi Yönetimi Direktörü
“Kariyerim boyunca bende en çok iz bırakan EY oldu”
Alumni Söyleşileri bölümünün bu ayki konuğu, Turkcell Grup Raporlama
ve Vergi Yönetimi Direktörü Kamil Kalyon. Vergi Bölümü eski kıdemli
müdürlerimizden Kamil Kalyon EY Türkiye’ye 1996 yılında katıldı. EY’de
12 yıl boyunca çeşitli sektörlerden çok sayıda şirkete hizmet veren Kalyon
çok uluslu şirketlere yerel ve uluslararası vergilendirme konusunda
danışmanlık sağladı. Kalyon transfer fiyatlandırması konulu önemli
projelerde de yer aldı.
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden lisans derecesi bulunan
Kalyon, EY’nin ardından bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir
şirketler grubunda finans direktörü olarak görev yaptı. Kalyon daha sonra
Avusturya Merkezli OMV Türkiye Grubu’nun vergi departmanının başına
geçerek grubun vergi stratejilerine yön verdi.
Kariyerinin bu bölümünde başta Petrol Ofisi olmak üzere OMV Türkiye
Grup Şirketlerinin vergi stratejilerinin yönetimi, vergi idareleriyle
ilişkilerin koordinasyonundan, grup şirketlerinin vergiyle ilgili tüm süreçlerinin yönetilmesine ilişkin önemli sorumluluklar
üstlenen Kalyon, 2016 yılından bu yana Turkcell çatısı altında görev yapıyor. Kamil Kalyon, EY Türkiye’nin düzenlediği, genç
yeteneklerin yarıştığı Vergi Maratonu’nun 2019 yılı jüri üyeleri arasında da yer aldı. 2014 Yılında Bağımsız Denetçi ve 2017
yılında da Yeminli Mali Müşavir olamaya hak kazanan Kalyon evli ve iki çocuk babası.
Vergide Gündem: Türkiye’nin ilk mobil telefon operatörü olan Turkcell ülkemizdeki dijital dönüşüme, bireysel ve kurumsal
müşterilerine sunduğu ürün, hizmet ve dijital çözümlerle katkıda bulunan çok büyük bir organizasyon. Her sektörden
müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz edip doğru çözümü ortaya koyma çabasıyla proje sayısını her yıl artırıyor. Geride bıraktığımız
2019 yılı Turkcell adına nasıl geçti? Sektördeki son durumu kısaca değerlendirmek ister misiniz?
Kamil Kalyon: Turkcell Grubu olarak daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler sunma vizyonumuz doğrultusunda,
müşterilerimizin hayatına değer katan çözümler sunmak için çalıştığımız bir yıl oldu.
En yeni teknolojileri müşterilerimize sunmamıza olanak sağlayan altyapı
yatırımlarımızla Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerin dijital
dönüşümlerinde öncü rol oynamayı sürdürdük. 2019 yılı, kuruluşumuzun 25.
yıldönümü olması nedeniyle ayrı bir öneme sahipti. Geriye dönüp baktığımızda
2019, ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ölçekte
belirsizliklerin ve maliyet artışlarının ön planda olduğu, bununla birlikte ülkemizde
makro ekonomik dengelenmenin gerçekleştiği bir yıl oldu. Müşteriyi odağa
alarak belirlediğimiz stratejik önceliklerimizdeki aksiyonlarımız ve etkin bilanço
yönetimimiz sayesinde güçlü finansal sonuçlara imza attık ve yatırımcılarımıza
vaat ettiğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk. 2019 yılında, Turkcell
Grubu’nun konsolide bazda gelirleri bir önceki yıla kıyasla %18,1 oranında
artarak 25,1 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide FAVÖK %18,6 oranında artışla 10,4
milyar TL’ye yükselirken FAVÖK marjımız %41,5 oldu. Net karımızı bir önceki
yıla göre %61 oranında artırarak 3,2 milyar TL seviyesine çıkardık. Bu sonuçlarla
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oluşturacak olan 5G teknolojisi beraberinde getireceği hız
ve kapasite artışı ile tüm sektörlerde hızlı bir dönüşümün
önünü açacağına ve ülkemizin dijital dönüşümünde önemli
bir rol oynayacağına inanıyoruz. Biz de Turkcell olarak,
5G teknolojisine geçiş için hazırlıklarımızı hız kesmeden
sürdürüyor, sektörde ilkleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda,
Ağustos’ta 5G pilot şebekesinde test için tahsis edilen
3.5GHz bandında, 5G uyumlu ticari telefon üzerinden
gerçekleştirdiğimiz hız testinde 2,283 Gbps hıza ulaşarak
dünyadaki en yüksek hızı elde ettik. 5G’de yerli teknolojilerin
önemine de inanıyor ve yerli teknoloji geliştiren şirketlere
destek sunuyoruz. Şubat ayında 5G altyapımız üzerinden
gerçekleştirdiğimiz ilk TV canlı yayınını da yerli bir çözüm
ortağımız ile hayata geçirerek bu alanda da bir ilki başardık.
Vergide Gündem: Turkcell güçlü bilanço pozisyonu ve
etkin bilanço yönetimiyle de adından söz ettiren bir şirket.
Turkcell’in aldığı bu sonuçların temelinde hangi faktörler var?
Yatırım yaparken, finansal kararlar alırken mevcut koşullar
altında en çok hangi parametreler dikkate alınıyor?
gerek toplam ciro ve büyümede gerekse kârda Türkiye’nin
entegre telekom sektörü oyuncuları arasında lider olmanın ve
rakiplerimiz ile aramızı açmış olmanın gururunu yaşıyoruz.
2019 yılı önemli stratejik odak alanlarımızdan olan dijital iş
çözümleri kapsamında sunduğumuz hizmet ve çözümlerle
özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm
yolcuklarında yanındayız. Başta bulut teknolojileri, veri
merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve
nesnelerin interneti olmak üzere farklı alanlarda birçok
hizmeti gerektiğinde şirkete özgü olarak sunabiliyor,
dijitalleşme süreçlerine ve fark yaratmalarına destek
oluyoruz.
Turkcell olarak, içinde bulunduğumuz dijital çağda verinin
öneminin farkındayız ve Türkiye’nin verisinin Türkiye’de
kalması gerektiği düşüncesi ile çalışmalarımızı bu alanda
da sürdürüyor, veri depolama ve işleme kapasitemizi
artırıyoruz. Yaklaşık 2 milyar TL yatırım ile aralarında
Türkiye’nin en büyük veri merkezinin de bulunduğu
toplamda sekiz lokasyonda 33 bin 500 metrekare beyaz
alana sahip konumdayız. Bu yıl Çorlu’da açacağımız yeni
veri merkezimizle birlikte beyaz alan büyüklüğümüz de 39
bin 500 metrekareye çıkacak. Turkcell olarak Türkiye’nin en
büyük veri merkezi işletmecisiyiz.

Kamil Kalyon: Finans departmanımızın şirket genelinde
oldukça verimli çalışan bir bölüm ve klasik finans
yaklaşımından biraz daha sıyrılıp, işe yön veren, iş
birimlerine çözüm ortağı gibi yol gösteren ve katma değer
sağlayan başarılı bir fonksiyon icra ettiğini düşünüyorum.
Finans üst yönetimimizin son yıllarda aldığı inisiyatifler
doğrultusunda göstermiş olduğu performansa baktığımda,
özellikle etkin bilanço yönetimi, maliyet yönetimi ve finansal
risklerinin en optimum yöntemlerle hedge edilmesinin
yukarıda bahsettiğimiz başarılı sonuçların oluşmasında
önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Yatırımlarımız için
kullanmış olduğumuz uzun dönemli döviz kredilerimiz için
etkin korumaları sağlamış olmamız sayesinde piyasada kur
dalgalanmalarından zarar gören bazı şirketlerin gördüğü
hasarı Turkcell olarak biz görmedik. Finans yönetimimizin bu
konudaki risk yönetimini çok başarılı yaptığını düşünüyorum.
Yatırım kararları alınırken, yapacağımız yatırımlarla ilgili
fizibilite sonuçları dikkate alınıyor. Benim bu şirkete
geldiğimden beri gördüğüm finans yönetiminin aldığı en
etkin aksiyonlardan biri fizibilite çalışmaları. Bu çalışmaları

Techfin alanında öne çıkan ödeme platformumuz Paycell’in
yetkinliklerini geliştirmeye ve müşteri ve üye iş yeri bazını
genişletmeye devam ettiğimiz bir yılı geride bıraktık. Paycell
uygulaması üzerinden para transferi, ödeme hizmetleri,
cüzdan, mobil hat ve toplu ulaşım kartı İstanbulKart’a
TL yükleme özellikleri ve ayrıca Paycell kartla bireysel
müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken, QR tabanlı ödeme
deneyimi ve mobil POS çözümlerimizle üye iş yerlerine
hizmet veriyoruz. 2019 sonu itibarıyla Paycell uygulamasının
yaklaşık 4,5 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor ve Paycell 7 bin
noktadaki üye iş yerlerinde ödeme aracı olarak kabul ediliyor.
Paycell kart sayısı ise 2,4 milyona ulaşırken uygulamaya
kayıtlı kredi kartı sayısı 4,4 milyonu geçti.
Önümüzdeki dönemin en önemli konularından birisi de
5G teknolojisine geçiş olacak. Endüstri 4.0’ın altyapısını
Mart 2020
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yapmadan ne bir yatırım ne de bir kampanya hayata
geçmiyor. Şirket içerisinde öyle bir kültür oturdu ki sadece
finans ekibi değil, iş birimlerinde de bu anlamda aynı disiplin,
aynı vizyon var. Karlılık ve verimlilik analizleri de dahil olmak
üzere her türlü konu mutlaka fizibilite çalışmalarıyla proje
bazında analiz ediliyor, bu da başarılı sonuçlara ulaşmamızda
önemli bir rol oynuyor.
Vergide Gündem: Turkcell’in vergi stratejilerine uzun
süredir siz yön veriyorsunuz. Genç vergiciler açısından da
bilgilendirici olması için, Vergi Yönetimi Direktörü olarak
sorumluluklarınızdan biraz söz edebilir misiniz?
Kamil Kalyon: Benim burada esasında iki ayrı sorumluluğum
var. Birincisi mesleğe başladığım 1996’dan bu yana içinde
olduğum vergi, ikincisi ise raporlama sorumluluğu. Grup
raporlama ve konsolidasyon ekibi de bana bağlı faaliyet
gösteriyor. Aslında üstlendiğim iki sorumlulukta da
mevzuata uyumla ilgili bir faaliyet yürütüyoruz. Vergi ile ilgili
konularda lokal ve faaliyette bulunduğumuz ülkelerin vergi
kanunlarına uyum söz konusu iken diğerinde şirketimiz hem
Türkiye’de hem de ABD’de de halka açık bir firma olduğundan
uluslararası mevzuatlara da uymakla yükümlüdür. IFRS
standartlarına göre hazırlanan raporların çıkartılması,
Türkiye’de yine SPK mevzuatına göre hazırlanan raporların
çıkartılması benim yönetimim altındaki ekip tarafından
gerçekleştiriliyor. Konsolidasyon işlemleri de yine benim
ekibim tarafından yürütülüyor. Toplamda 30’un üzerinde
arkadaşımızın yer aldığı bir ekibi yönetiyorum. Turkcell
gerçekten çok dinamik bir camia. Bizim bir telekomünikasyon
işimiz var, sabit internet, tüketici finansı gibi işlerimiz var,
ödeme hizmetleri son dönemde çok revaçta olan servis
alanlarımızdan biri. Dolayısıyla çok ciddi bir ürün ve şirket
yelpazesi var ve bunların hepsi de ayrı regülasyonlara tabi
hizmetler. Örneğin enerji şirketimizde EPDK mevzuatına
tabiyiz. Ana işimizle ilgili BTK’ya tabiyiz. Finansman
şirketlerimizle ilgili BDDK ya da Merkez Bankası’na tabiyiz.
SPK ve diğer raporlamayla ilgili olanları hiç saymıyorum
bile. Peki bu ne getiriyor hayatımıza? Bir kere her işinizi çok
regüle, düzgün, titiz yapmak zorundasınız. Dolayısıyla iki
disiplin tarafından da bakıldığında çok yoğun gündemimiz
oluyor, çünkü bu şirketin aldığı kararların önemli bir kısmı ya
vergi tarafına dokunuyor ve o açıdan incelenmesi gerekiyor
ya da sonuçların raporlanması olarak karşımıza çıkıyor.
Bir taraf raporlama olunca zaten aylık, çeyreklik ve
yıllık birtakım rutinleriniz oluyor. Raporların ve yönetim
sunumlarımızın hazırlanmasına ek olarak her 3 aylık
dönemde sonuç açıklamalarımız var. Her çeyrek dönemin
sonunda buradaki koşuşturmayı görmenizi gerçekten çok
isterim. Bunlar haricinde rutin toplantılarımız var, finans
yönetimi olarak toplantılarımız, benim doğrudan bağlı
olduğum CFO’muz ile birebir toplantılarım da oluyor. Ben
ayrıca vergi ve raporlama ekiplerimle haftalık toplantılar
yapıyorum. Toplantı sayısı gerçekten çok fazla, günde dokuz
farklı toplantıya girdiğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla günün
nasıl geçtiğini anlamıyorum.
Bunlara ek olarak ben kişisel olarak ekiple birlikte vakit
geçirmeyi, onların sorunlarıyla ilgilenmeyi önemsiyorum.
Yaptığımız işler biraz stresli ve yorucu, ekibinizle aranızdaki
kuracağınız içten ve sıcak ilişki, işleri hakikaten bizim
açımızdan da onlar açısından da kolaylaştırıyor. Ekip
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başarısında aramızdaki bu iletişimin çok önemli olduğunu
düşünüyorum.
Eskiye göre biraz daha farklı olarak, başka şirketlere
baktığımda da aynı şeyi görüyorum: sorumluluklar ve
mevkiler arttıkça iş yoğunluğunuz da ona göre artıyor. Bu
anlamda gündemimiz hakikaten çok yoğun. İlgilendiğimiz
konular itibarıyla çok değişik projeler ve stratejiler
üzerinde çalışıyoruz. Elbette yoruluyoruz ancak karşılığını
gördüğünüz için boşa giden bir yorgunluk olmuyor. Şunu
içtenlikle söyleyebilirim ki; Turkcell bünyesinde görev
almanın sadece kariyer boyutu yok. Turkcell’in Türkiye’nin
en önemli şirketlerinden birisi olması, bayrağımızı yurt
dışında da dalgalandırıyor olması şu an benim için en önemli
motivasyon kaynaklarından birisi. Turkcell gerçekten çok
detaylı irdelenmesi gereken bir şirket. Nasıl ki finans sektörü
için EY bir okul gibiyse, Turkcell de her anlamda teknoloji,
satış, pazarlama, insan kaynakları, finans kısaca her açıdan
çalışanına çok şey katan bir okul.
Vergide Gündem: Ülkemizin yanı sıra dünyada da vergi
gündemi çok yoğun son yıllarda, takip edebiliyor musunuz?
Sizce vergicilikte gelecek dönemin en önemli belirleyicisi ne
olacak?
Kamil Kalyon: Dijital hizmetlerin ve dijital ekonominin
vergilendirilmesi konusu son dönemde dünyanın gündemini
çok işgal eden bir konu. Klasik bütün vergi teorilerinin tam
tersi noktada uygulamalar hayatımıza girdi, girmeye de
devam ediyor. Benim dünyanın çeşitli ülkelerinde katıldığım
bütün toplantılarda gördüğüm kadarıyla zaten dünya vergi
otoritelerinin hepsi bu bocalamayı yaşıyor. İnsanlar seyahat,
alışveriş, sosyal yaşam ve birçok beşeri ihtiyaçlarını, çeşitli
mobil uygulamalar üzerinden gideriyorlar. Üstelik bu
uygulamaların birçoğu global oyuncular. Bu hizmetlerin
hızlı gelişmesi, vergilemenin de en büyük sıkıntılarından
biri. “Vergileme hakkı kimde?”, “Mükellefiyet nerede tesis
edilecek?”, “Verginin mükellefinden nasıl vergi alınacak?”
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gibi birçok bilinmez bugünlerde ülke vergi otoritelerinin
gündemlerinin ilk sıralarında.
Ortada bir hizmet var ve bunu sağlayanlar aslına bakarsanız
bu hizmeti bedava veriyormuş gibi gözüküyorlar ama
topladıkları verileri kullanarak ve işleyerek üzerinden
çok ciddi bir ekonomik getiri elde ediyorlar. Bu sebeple
son dönemde ülkelerin vergi bazlarını korumak amacıyla
almaya çalıştıkları tedbirler var. Ama bu çok sancılı ve
sıkıntılı bir süreç, çünkü eski ezberler ve kurallar yeni
sistemi taşıyamıyor. OECD’nin dijital hizmetlerin vergilemesi
ile ilgili birtakım çalışmaları var ama bir türlü herkesin
kabul edebileceği bir noktaya ulaşılamıyor. Onlarca yıldır
kullanılan vergi anlaşmaları, bütün sistemler şu anda allak
bullak olmuş durumda. Türk vergi idaresi bu anlamda
dijital hizmet vergisi, KDV 3 beyanları, yurt dışına ödenen
reklam hizmetleri üzerinden stopaj kesilmesi gibi bazı
adımlar atarak kendi pozisyonunu korumaya çalışıyor. Bu
işin tek bir doğrusu yok, ortada ülkeler arası sağlanmış
bir konsensüs yok, ancak OECD’nin bu yılın sonuna kadar
çözüm getirecek mekanizmaları oluşturmak gibi bir hedefi
var. OECD’nin geçtiğimiz yılın sonunda Paris’teki merkezinde
bu konudaki bir toplantısına Türkiye’den vergi ekibimden
arkadaşlarım katılarak konu hakkındaki yorum ve önerilerini
bu toplantıda paylaşma imkânı buldular. Dışarda da büyük
ülkelerin konuyla ilgili birtakım hamleleri oldu. Örneğin
Fransa dijital hizmet vergisini uygulamaya almak istedi ancak
özellikle Amerika’nın bu konuyla ilgili göstermiş olduğu tepki
sonrasında bu verginin uygulamasını bir süre ötelemeye karar
verdi. Önümüzdeki günlerin neler getireceğini hep birlikte
göreceğiz.
Turkcell vergi ekibi olarak konuyla ilgili elimizden geldiği
kadar aktif olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çok şanslıyım,
gerçekten çok elit bir vergi ekibiyle çalışıyorum. Turkcell vergi
ekibi olarak bu konuda da hem ülkemizin menfaatleri hem
de piyasada adil rekabet ortamı sağlayacak bir vergileme
mekanizmasının olması için her kulvarda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.

süreç var. E-fatura, e-arşiv derken bakıldığı zaman dünya
uygulamalarına çok yakın belki birçok konuda daha üstün bir
durumumuz var ve sistemler de gerçekten çok güzel çalışıyor.
Vergi idaresinin dijitalleşme alanında göstermiş olduğu
gelişim takdire şayan. Değişen dünya trendlerine biraz hızlı
adapte olmak gerekiyor. Hem vergi idaresi açısından hem
kendi açımızdan söylüyorum. Burada hedefleri doğru yerlere
koyup, doğru stratejileri uygulamak gerekiyor. Ne yabancı
yatırımcıyı ürkütelim ne de Türkiye’de yerleşik ve mevzuata
uygun davranan firmaların haksız rekabetten olumsuz
etkilenmesine müsaade edelim. Örneğin dünya çapındaki
tüm popüler servislerin çok daha iyileri bizde var. BiP, Fizy,
Dergilik, Lifebox, TV+, Yaani gibi dijital servislerimizin
hem büyümeleri çok hızlı oluyor hem de en önemlisi Türk
mühendisleri tarafından ülkemizde geliştiriliyorlar. Üstelik
bu servisleri kullanan müşterilerimizin dataları da yine
ülkemizde kalıyor.
Bizim sağladığımız hizmetlerin üzerinde çok ağır vergi yükleri
varken dünya devi firmalar maalesef hiç vergi ödemeden
aynı hizmetleri Türkiye’de sunabiliyorlar. Vergi idaresi daha
önce bahsettiğim vergi uygulamaları ile bu adaletsizliğin
önüne geçmeye çalışıyor ancak bu konuda halen gidilecek
yolumuzun olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu servisleri
geliştiren ve operasyonunu yürüten firmaların desteklenmesi
gerekiyor. Bu destek hem devletimiz tarafından olmalı hem
de insanımızın bu servis ve hizmetleri sahiplenerek ve
tercihlerinde yerli ürüne pozitif ayrımcılık uygulamaları ile
olmalı diye düşünüyorum. Tarihte ülkemizin sanayi devrimini
ıskalamasının bedelini ağır ödedik ve halen ödüyoruz. Şimdi
ise dünya bence bir dijital ve/veya teknoloji devrimi yaşıyor.
Ülkemiz en azından bu devrimi iyi özümsemeli ve bu devrimi
kaçırmamalı diye düşünüyorum. Bu da teknolojiye, Ar-Ge’ye,
inovatif servis ve hizmetlere yatırım yapmakla olacaktır.
Bu alanda faaliyet gösteren tüm kişi, kuruluş ve şirketlerin
desteklenmesinin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum.
Devletler de vergi otoriteleri de dijitalleşiyor. Dünya
küçülüyor, herkes kendi vergi bazını korumaya çalışıyor.
Vergiyle ilgili gelişmeleri ben de merak ediyorum. Neler
olacak, süreç nereye gidecek, bekleyip göreceğiz.

Vergicilikte gelecek dönemin en önemli belirleyicisine gelecek
olursak, aslında ülkemizde e-beyannameyle başlayan bir
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Vergide Gündem: Kariyerinizin bu noktasına gelene kadar
küçük ya da büyük çok sayıda ekip yönettiniz. Takım ruhu
nedir sizce, nasıl tanımlarsınız?
Kamil Kalyon: Aynı hedefe koşmak, ortak amaca senkronize
bir şekilde birlikte koşabilmek şeklinde tanımlanabilir. Farklı
özellikleri, farklı beklentileri olan insanların bir hedefe
kilitlenebilmelerini ben takım ruhu olarak görüyorum. Takım
üyelerimle olan ilişkilerimde onlarla olan duygusal bağlantıya
da önem veren bir yapım var. EY’nin bize kattığı en önemli
meziyetlerden biri, daha üçüncü-dördüncü yıldan itibaren
küçük de olsa sahada bir ekip yönetmeye başlamanızın
yolunu açması. Sadece ekip de değil, bu sayede hem
aşağıyı hem yukarıyı yönetiyorsunuz. Müşteriyle, ekiple,
yöneticilerinizle olan ilişki trafiğini yönetiyorsunuz. EY’nin
kariyerinizin daha ilk yıllarında sizi böyle bir ilişki sistemini
yönetme durumu içine sokan bir yapısı var. Bu gerçekten
çok kıymetli ve kariyerinizin daha sonraki aşamasında bunun
faydalarını fazlasıyla görüyorsunuz. Her çalıştığım şirkette
bunu yapmaya çalışıyorum. Elinizdeki farklı meziyette
insanları aynı noktaya doğru koşturabilmek. Bunun önemli
olduğunu görüyorum. İnsanların yaptıkları işi ne kadar
zor ve stresli olursa olsun zevkle yapmalarına imkân
verecek ortamları kendi güç alanım içerisinde oluşturmaya
çalışıyorum. O anlamda bunu yapma imkanını şu ana kadar
bulduğumu düşünüyorum
Vergide Gündem: EY’deki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz,
ya da hiç unutamadığınız eğlenceli bir anınız var mı?
Kamil Kalyon: 15 Ağustos 1996. Ersin Erdem, Funda Duran
ve ben, üç kişi başladık. Erdal Çalıkoğlu ve Mehmet Şafak
üstadlarımız vardı. Bunun haricinde daha çok uluslararası
vergi ve danışmanlık işlerini takip eden senior partner’ların
olduğu başka bir birimimiz daha vardı. Audit departmanına
her sene düzenli olarak yeni mezunlar alınırken EY vergi
bölümünde ise ciddi anlamda organize şekilde yeni mezun
eleman alınması ilk bizimle başladı diyebilirim. Biz girdikten
sonra vergi bölümündeki büyüme başladı. Daha sonra
Akif Akarca üstadımız bize katılmıştı. Üstatlarımız bizimle
gerçekten çok yakından ilgilendiler, gelişimimize çok katkıları
vardır. Hala da saygıyla anarım, üzerimizde emekleri çok
büyüktür.
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EY’de geçirdiğimiz tatlı anılar mutlaka var. Biz ilk başladığımız
hafta yurt dışıyla yazışmaları daha çok Erdal Bey yapıyordu.
Bize tercüme etmemiz için bir metin vermişti. Metinde
bir return (tax return) kelimesi vardı. Yeni mezun, nerden
bilsin yazı boyunca return gördüğümüz her yeri iade diye
çevirmiştik. Aslında o return bizim bildiğimiz return değil
beyanname imiş. Yazı bize öyle bir biçimde geri geldi ki kan
gölü gibi düzeltmelerle dolu. Orada yediğimiz tatlı fırçayı hep
hatırlarım.
Bir defasında da Bursa’ya müşteriye gitme hikayemiz var.
Arabaya çantaları koyarken Mehmet üstadın pahalı ve kaliteli
çantasını bagaja koymayı unutmuşuz. Araba ile çantanın
üzerinden geçmiştim. Bursa’ya vardığımızda şifreli çanta
hasar gördüğü için ancak kırarak açabilmiştik. O olayda
yaşadığımız mahcubiyeti ve Mehmet üstadımızın gösterdiği
hoşgörüyü ve olgunluğu hiçbir zaman unutamam.
Vergide Gündem: EY’li olmanın en önemli kazanımı neydi
sizin için?
Kamil Kalyon: EY’nin bana kazandırdığı ekip çalışması, iş
disiplini, zorluklar karşısında sabretme gibi meziyetlerin
yanında en önemli şey dostluklar diye düşünüyorum.
Ailemden sonra birinci derecede hayatımda kimler var
dediğim zaman EY’den çalışma arkadaşlarımı görüyorum.
Geriye dönüp baktığımda kariyer hayatımda en çok iz bırakan
EY oldu gerçekten.
Vergide Gündem: Turkcell başta eğitim, sağlık ve spor
alanındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de sosyal hayatla
son derece iç içe olan bir şirket. Sizin sosyal hayatla aranız
nasıl, aileniz ya da ekibinizle birlikte vakit ayırabildiğiniz
etkinlikler hangileri?
Kamil Kalyon: Spor yapmayı esasında çok istiyorum ama
şu anda sadece eşimle birlikte yürüyüşler yapabiliyoruz.
Fırsat buldukça çocuklarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum.
Özellikle büyük oğlumla fanatik sayılabilecek derecede
Konyaspor taraftarıyız ve maçları mutlaka takip etmeye
çalışıyoruz. Hatta zaman zaman Konya’daki maçlara beraber
gidiyoruz. Böylelikle hem ailemi ziyaret etme imkânım oluyor
hem de oğlumla keyifli vakit geçiriyorum. Gerçi bu aralar
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takım açısından durum parlak değil biraz üzücü ama olsun.
Kerem ile o enerjiyi yakalamak benim için önemli. Küçük
oğlum Eren ile sinemaya gitmek keyifli oluyor ve ara sıra
baş başa yemek kaçamaklarımız oluyor. Eşimle sinemaya,
tiyatroya gideriz. Bunların yanında kitap okumaya gayret
ediyorum. Son dönemde Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun
kitaplarını okuyorum. Şu an “Türkiye nereden nereye?”
isimli kitabına devam ediyorum. Bunun haricinde ruhumu
dinlendirecek daha çok maneviyatıma hitap edecek olan
kitapları da mutlaka başucumda bulunduruyorum.
Vergide Gündem: Turkcell’in teknoloji alanında kadın
istihdamını artırmak için başlattığı “Geleceği Yazan Kadınlar”
projesiyle yüzlerce kadın kariyer fırsatına kavuştu. İş
hayatında cinsiyet eşitliğini sağlamak için her kurum kendi
imkanları çerçevesinde çeşitli girişimlerde bulunuyor, ancak
gerek ülkemizde gerekse dünyada bu konuda istenilen
seviyelerin çok gerisindeyiz. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
Kamil Kalyon: Turkcell olarak kadınların iş dünyasında daha
aktif yer alabilmeleri adına hem kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri yürütüyoruz hem de kadın çalışanlarımıza özel
menfaatler sunuyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar projesi
TOBB’un iş birliği ile yürüttüğümüz bir sosyal sorumluluk
projesi. Bugüne kadar 24 şehirde 1.500’den fazla sayıda
kadın Geleceği Yazan Kadınlar eğitimlerini tamamladı.
Bu arkadaşlarımızın arasından 100 kadını tester olarak
bünyemize kattık ve yüzlercesine de girişimcilik eğitimleri
ile kariyer fırsatları sunduk. Kadın çalışanlarımıza özel süt
izinleri ve doğumla ilgili özel uygulamalarımız da devam
ediyor. Turkcell olarak hem kadın çalışma arkadaşlarımızın
hem de ülkemizin kadınlarının güçlenmesi ve sahip oldukları
potansiyeli ülkemize katma değer olarak sunmaları
noktasında üzerimize düşenleri yerine getirmeye devam
edeceğiz.
Vergide Gündem: Genç arkadaşlarımız kariyer
planlamalarında sizce en çok neye odaklanmalı, bu alanda
ilerlemek isteyenlere neler önerirsiniz?
Kamil Kalyon: Arkadaşların üniversite dönemlerini boş
geçirmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü okul bitince

hayatın gerçekleriyle yüz yüze geliniyor. O dönemi daha iyi
değerlendirerek ne olmak istediklerini görebilmeleri mümkün.
Çünkü bir işi yapmaktan zevk alıyorsanız ve mutlu iseniz o
iş sizin için sadece para kazanmak için yerine getirilmesi
gereken bir külfet değil zevk aldığınız bir hobinizi yerine
getirirken aynı zaman para kazandığınız bir aktivite haline
geliyor.
Genç kardeşlerimin kendilerini iyi tanımaları ve kendilerine
en uygun mesleği tercih etmelerinin çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Bu noktada, üniversite yıllarında staj
olanaklarını mutlaka değerlendirmelerini öneririm. Staj
yaptıkları yerlerde üstlenecekleri sorumluluklar çok önemli
olmasa da orada olma amacının gözlem yapmak, sektör ve
mesleği tanımak, çeşitli kademelerden insanlar neler yapıyor
onu görmek olduğunu unutmamak gerekiyor. Benim on sene
sonra çalışacağım sektör ve pozisyon beni tatmin edecek mi,
buna cevap aramalılar.
Bunu farklı disiplinlerde aramak lazım, çünkü artık sınırlar
da kalktı; profesyonel hayatta sayısal ve sosyal bilimler
arasında çok yoğun geçişler söz konusu. Dolayısıyla neyi
sevdiğini bulmaya çalışıp dünya trendlerini de biraz daha
yakından takip etmek gerekiyor. Ek olarak teknolojiyi mutlaka
takip etmek, mümkünse teknolojiye hâkim olmaya çalışmak
gerekiyor. Tabii ki gezip eğlenmeleri de gerekiyor ancak
sorumluluk almak, yaptıklarını işin hakkını verebilmek, işe
saygı duymak ve özveri de çok önemli. Bu noktalara biraz
özen göstermek lazım. Ne yapmak istediğine ilişkin doğru
kararı vermek ve o yolda ilerlemek yeterli olacaktır, çünkü
zaten çok fazla imkanları var. Biraz gelenekçi, biraz güncel
eğilimleri sentezlemeleri lazım. O sentezi oluşturabilmelerini
sağlamak için bize de ebeveyn olarak çok iş düşüyor. Ama
gençlik iyi geliyor inşallah. Jüri üyesi olarak katıldığım 2019
Vergi Maratonu’nda gördüğüm arkadaşlar çok sıkı idi. Önüme
gelen CV’lerde yazılı olan aktivitelere baktığımda gözlerime
inanamadım. Daha okul bitmeden benim 10 yıllık kariyer
hayatıma ancak sığdırabileceğim ne kadar aktivite, eğitim,
staj varsa gençler hepsini yapmışlar. Şu anda en çok israf
edilen şey zaman. Bakıldığında insan ömrü gerçekten çok kısa
ve bunun içine hem kendileri hem aileleri hem de ülkeleri için
yapacakları önemli şeyleri sığdırmak gerekiyor. Arkadaşlara o
mesajı bir şekilde verebilmemiz gerekiyor.
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Gümrükte Gündem
Sercan Bahadır

Şubat ayı Gümrükte Gündem’ini oluşturan temel konuların Gümrük İşlemlerini
Kolaylaştırma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yayımlanan GEKAP Yönetmeliği olduğunu söyleyebiliriz.
21 Şubat 2020’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile YYS, faaliyet
raporu ve soru formu konularında birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan GEKAP Yönetmeliği’nde geri
kazanım katılım payı tahsil edilecek Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesindeki ürünlere ve
bu Yönetmelik’in uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlara yönelik usul ve
esaslara yer verilmektedir.
Öte yandan, şubat ayında Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatında yapılan diğer
değişikliklere de aşağıda yer verilmiştir.

1. Dampinge karşı uygulanan önlemlerden süresi dolan ve dolacak
olanlar ilan edilmiştir.
31 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2020/1)” ile bazı GTİP’ler altında sınıflandırılan
eşyalara yönelik uygulanmakta olan dampinge karşı vergi kaldırılmış; bazılarına
ilişkin ise nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde, önlemin bitiş tarihi
belirlenmiştir.
•
➢ 13.11.2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4410.12,
5806.32.90.00.11 ve 5806.32.90.00.19 GTİP’lerine uygulanan dampinge karşı
önlemin süresi 13.11.2019 tarihinde sona ermiştir:
•
➢ Öte yandan, 14.07.2015, 10.07.2015, 16.07.2015, 24.07.2015, 25.07.2015,
22.08.2015, 16.09.2015, 16.09.2015, 18.11.2015 tarihli Resmî Gazete’lerde
yayımlanan dampinge karşı önlemler, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması
halinde 2020/1 sayılı Tebliğ’de belirtilen tarihlerde sona erecektir.

2. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına
yönelik Genelge yayınlandı.
1 Şubat 2020 tarihinde, 31 Ocak 2020 tarihli 2020/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi yayınlanmıştır. Mezkur genelgede, Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden
ayrılmasına ilişkin çekilme anlaşmasının yürürlüğe girmesine kadar taraflar aksi
bir karar almadığı sürece 31 Aralık 2020 tarihine kadar bir geçiş dönemi olacağı,
Birleşik Krallık’ın AB üyesi ülke olmayacağı ama AB hukukuna tabi olmayı sürdüreceği
belirtilmiştir.

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından GEKAP’a ilişkin
Yönetmelik’in uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.02.2020 tarihli yazısı ile 31 Aralık 2019 tarihli 4.
mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik
uyarınca, GEKAP tahsil edilecek Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesindeki ürünlere ve bu
Yönetmelik’in uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlara yönelik usul ve
esaslar belirlenmiştir.
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Yayımlanan yazıda GEKAP kapsamındaki ürünlere ve Yönetmelik’teki özellikli durumlara
ilişkin açıklayıcı örneklere ve ilave açıklamalara yer verilerek birçok konuya açıklık
getirilmiştir.

4. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik 21.02.2020 tarihli Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yönetmelik’le getirilen önemli değişikler aşağıda özetlenmiştir:
•
➢ Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) sertifikasında ihracat ve istihdam odaklı
ayrıştırma yapılmış ve YYS-I ile YYS-II statüleri getirilmiştir.
•
➢ Daha önce Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazıları ile açıklanan YYS
kapsamında hangi tesis/depoların eklenmesi gerektiği hususu Yönetmelik maddesi
olarak düzenlenmiştir.
•
➢ Mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması, yeni tesis açılması veya
kiralanması halinde (6 aydan fazla kiralamalar için) bildirimin Ek-24’te yer alan “Tesis
Bildirimi ve Tesis Yeterlilik Tespit Formu” ile yapılacağı düzenlenmiştir.
•
➢ Kısmen kiralama yoluyla edinilen tesisler için ISO sertifikalarının aranmayacağına
ilişkin ifade eklenmiştir.
•
➢ Ön İnceleme ve Yerinde İnceleme aşamasında belirlenen süreler uzatılmıştır.
•
➢ Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı
statüsünde olan firmaların ihracatını yapacakları firmaların bildirilmesine ilişkin
düzenleme yapılmıştır.
•
➢ İhracatta yerinde gümrükleme izni sahiplerine, kapsamlı teminat sahibi olmaları veya
kapsamlı teminattan vazgeçme izinlerinin bulunması şartıyla izinli gönderici yetkisi
tanınmasına ilişkin fıkra eklenmiştir.
•
➢ İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın herhangi bir taşımacı tarafından
taşınabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
•
➢ İzinli gönderici kapsamında yapılacak taşımaların, taşıma belgesinin izinli gönderici
yetkisi sahibi tarafından verilmesi ve parsiyel hükümleri saklı kalmak kaydıyla
herhangi bir taşıyıcı aracılığıyla yapılabileceği hükmü eklenmiştir.
•
➢ Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı uygulamasından yararlanmak için izinli
gönderici yetkisi sahibi olma koşulu düzenlenmiştir.
•
➢ İzinli alıcı tanımı değiştirilmiş, ithalatta yerinde gümrükleme izni sahiplerine izinli alıcı
yetkisi verilmesinin önü açılmıştır.
•
➢ İzinli alıcı tarafından sadece YYS-I statüsüne sahip kişilerin eşyasının taşınacağına
ilişkin hükümler eklenmiştir.
•
➢ İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilmek için YYS-I statüsüne
sahip olma şartı eklenmiştir.
•
➢ İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemlerde, taşıyıcının izinli
alıcı olması şartı kaldırılmıştır.
•
➢ Soru Formu güncellemeleri 3 yıldan 5 yıla çıkartılmıştır.
•
➢ Faaliyet Raporu kapsamında firma tarafından yapılacak incelemede beyannamelerin
%20’si yerine %5’inin inceleneceği ve en az elli adet beyanın incelenmesi gerektiğine
ilişkin düzenleme yapılmıştır.
•
➢ Faaliyet Raporunun Bölge Müdürlüğüne ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır.
•
➢ Yapılacak ön izleme ve yerinde izleme süreleri 3 yıldan 5 yıla çıkartılmıştır.
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•
➢ Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve henüz sonuçlanmamış
başvuralar, önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.
•
➢ 31.12.2016 tarihinden önce sertifika alan firmaların izleme faaliyetleri belge alım
tarihleri dikkate alınarak 2024 yılında yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
•
➢ Faaliyet Raporu düzenlemesine 2 aydan kısa bir süre kalmış olması durumunda
değişiklikten önceki yönetmelik hükümlerine göre faaliyet raporu hazırlanabileceği
ancak Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmeyeceği düzenlenmiştir.

5. Bazı cam ve cam eşya için uygulanan gözetim uygulamasının
kapsamı genişletildi.
Bazı GTİP’lerde sınıflandırılan eşyanın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin Tebliğ
yayımlanarak; sadece 7005.29 alt pozisyonundaki eşyaya gözetim uygulamasına ilişkin
2016/5 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yerine, bu eşyanın da dahil olduğu ve yine
cam, camdan eşya için gözetim uygulanmasına yönelik Tebliğ yayımlanmıştır.
22 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (2020/1) ile, 7004, 7005 ve 7006 GTİP’lerinde sınıflandırılan eşyanın
ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulanmasına karar verilmiştir.
Tebliğ, yayımının 10’uncu günü yürürlüğe girecektir.
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Çalışma Hayatında Gündem
Dr. Hakkı Demirci

Sosyal güvenlikte şubat ayının gündemini, ağırlıklı olarak muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi ve buna ilişkin uygulamaları içeren GİB ve SGK duyuruları oluşturmuştur.
Tüm ülkede uygulamaya geçmesi ertelenen MUHSGK uygulamasında yeni pilot iller
Bursa-Konya ve Eskişehir olmuş, kalan illerde ise uygulamanın 1 Mart 2020 tarihinde
başlayacağı duyurulmuştur.
Herkesin yeni bir erteleme olur mu beklentisi karşısında şu hususu ifade edebiliriz
ki; yeni pilot illerde önemli bir sorun yaşanmadığından artık yeni bir erteleme
olmayacaktır. Şubat ayındaki önemli değişikliklerin yer aldığı SGK sirkülerlerimize
https://www.vergidegundem.com/sgk-sirkuler?circularYear=2020 sayfamızdan kolayca
erişebilirsiniz.
Bu sayımızın “Sosyal Güvenlik” bölümünde, geçen ayki sayımızda “Genel olarak 1003A
ve 1003B kodlu beyannamelerin doldurulması ve sisteme gönderilmesi” başlıklı
yazımızın devamını ile kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin kıdem
tazminatı hakkı ve rapor halinde ücret ödeme uygulaması başlıklı yazılarımızı; yargı
bölümünde ise “Usulüne uygun müfettiş raporları ile tespit edilen fazla çalışmalar,
mahkeme aşamasında bilirkişi raporuyla bozulamaz” konulu Yargıtay karar incelemesini
bulabilirsiniz.

I) Sosyal güvenlik
A) 1003A ve 1003B muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması
(Önceki sayıdan devam):
1) Düzeltme beyannameleri
a) Vergi kesintilerine ilişkin
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintilerine ilişkin bölümlerinde hesap
hatası, eksik bildirim, T.C. kimlik no hatası vb. hatalar olması durumunda;
•
➢ Düzeltme beyannameleri aynı dönem için daha önce verilen beyannameler dikkate
alınmaksızın, beyan edilmek istenen tüm bilgiler olması gereken son durumu
gösterecek şekilde düzenlenmelidir.
•
➢ Düzeltme matrah artırıcı yönde ise önceki beyannamedeki fark kadar tahakkuk
oluşur.
•
➢ Düzeltme matrah azaltıcı yönde ise düzeltme beyannamesinin tahakkuku sıfır alınır.
Vergi dairesi kararı beklenir.

➢
• Düzeltme beyannamesi yalnızca vergiye ilişkin bildirimleri içermesi halinde
dahi SGK Bildirimleri sekmesinde “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/
beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda
yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.”
ifadesini gösteren kutucuğun işaretlenmesi yeterli ve zorunludur. Sigortalı
bilgilerinin tekrar beyan edilmesine gerek yoktur.
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b) SGK bildirimlerine ilişkin

4) Ne yapmalı?
•
➢ Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi
sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni
şube kod, il kodu, sigortalı T.C. Kimlik numarası, sigortalı
adı/soyadı, gün ve kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz
ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi
gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde
beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır.

Düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde sadece
iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler
girilmelidir.
•
➢ Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de
aynı şekilde yer alması istenilen bilgilerin tekrar yazılmasına
gerek bulunmamaktadır.
•
➢ Düzeltme beyannamesinde “Bu döneme ilişkin önceki
beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim
sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış
olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu
beyan ederim.” ifadesini gösteren kutucuğun işaretlenmesi
zorunludur.
•
➢ Kanuni süresi içinde istenilen sayıda düzeltme beyannamesi
verilebilir.
•
➢ Bunlar için damga vergisi tahakkuk etmez.
•
➢ Herhangi bir hata olması halinde düzeltme beyannameleri
onaylanmaz.
2) Yasal süresi dışında gönderilecek beyannameler

•
➢ Öte yandan sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı
meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin
RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme
kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan
ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek
gönderilmesi halinde mükelleflerimiz / işverenlerimiz hata
mesajı alacaklardır.
•
➢ Vergi kimlik numaralarınız (VKN) ile SGK işyeri sicil
numaralarınızın GİB internet sitesi üzerinden eşleştirilmesi,
uyumsuzlukların bağlı olunan SGK birimine ivedilikle
bildirilerek çözülmesi gerekir.
•
➢ SGK işe giriş modülü üzerinden çalışanların soyadı
bilgilerinin güncellenmesi (Bunun için SGK kurumsal
internet sayfasında e-SGK-işveren-sigortalı işe giriş ve işten
çıkış bildirge (4a) sayfası üzerinden e-Bildirge kullanıcı
adı ve şifresi ile giriş yaparak "Sigortalı soyadı değişikliği"
kullanılabilir).
•
➢ Bordro parametrelerinin bu bilgilerle uyumlaştırılması,
bordro programından ya da hizmet sağlayıcılardan yeni
beyanname formatında rapor alındığından emin olunmalıdır.
•
➢ 7103 gibi istihdam teşviklerine ilişkin hatalarda öncelikle
05510/14857 gibi Kanun numaralarından kaynaklı
tahakkuk hatalarının düzeltilmesi gerekir. Bu işlemden
sonra ortalama sorunu kalmayacağından 7103 hata kaydı
da alınmayacaktır.
•
➢ Bu aşamalardan sonra beyannamenin son verilme tarihi
beklenmeden sisteme yüklenmesi tavsiye olunur.
B. Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin
kıdem tazminatı hakkı ve rapor halinde ücret ödeme
uygulaması

3) Meslek mensubunun sorumluluğu
•
➢ Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan
bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını
teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu
davranışları ile sebebiyet verdiklerinin Kurumca veya
yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde meslek
mensupları için işverenlerle birlikte müştereken ve
müteselsilen sorumluluk söz konusudur. Ancak mahkeme
kararı/denetim raporu, kurum zararı, işverenden tahsil
edememe gibi haller aranacaktır.
•
➢ Sorumluluk için; defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı
veya yazılı tutanak yoluyla; bilgilerin ise mail, kısa mesaj
veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali
gerekmektedir.
•
➢ İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası
olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen
bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından
düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili meslek
mensupları sorumlu sayılacaktır.
26

1) Genel olarak
Kısmi çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesiyle
düzenlenmiştir. Kanun maddesinde kısmi süreli (part time)
çalışmanın tanımı yapılmış ancak kısmi süreli iş sözleşmesiyle
çalışan işçilerin kıdeminin nasıl hesaplanacağına ilişkin bir
düzenlemeye yer verilmemiştir.
İlgili kanun maddesinde; “İşçinin normal haftalık çalışma
süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre
önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî
süreli iş sözleşmesidir. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan
işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin
kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre
farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret
ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal
işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.” ifadeleri yer
almaktadır.

“Önemli ölçüde az” kavramına İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri
Yönetmeliği’nde açıklık getirilmiş ve işyerinde tam süreli iş
sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar
yapılan çalışma kısmi süreli çalışma olarak tanımlanmıştır.

4) Üç günden az istirahat raporu alan sigortalıya istirahat
parası ödenir mi?

Örneğin işyerinde uygulanan tam süreli iş sözleşmesi için
haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu varsayıldığında, kısmi
süreli çalışma için tam sürenin üçte ikisinden daha az olan, otuz
saatin altındaki haftalık çalışma süresine göre istihdam edilen
işçinin kısmi süreli sözleşmeye göre istihdam edilen kimse
olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda haftalık 30
saate kadar yapılan çalışmaların kısmı süreli (part-time) çalışma
olacağı kabul edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hekim veya
sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin kıdem tazminatına
hak kazanıp kazanmayacağına dair pek çok yargı kararı
bulunmakta ve Yargıtay vermiş olduğu birçok kararında kısmi
süreli iş sözleşmesiyle çalışanların da kıdem tazminatına hak
kazanacağını belirtmiştir.
2) Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesiyle çalışan işçi
kıdem tazminatına ne zaman hak kazanır?
Kısmi çalışma ister haftanın her günü ister bazı günlerinde
birkaç saat çalışma şeklinde olsun tıpkı tam süreli iş
sözleşmesiyle çalışan işçiler gibi, işçinin işyerinde çalışmaya
başladığı tarihten itibaren 1 yıl geçtikten sonra kıdem
tazminatına hak kazanabileceği Yargıtay tarafından kabul
edilmiştir.

• İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle alınan istirahatlerde,
herhangi bir prim ödeme gün sayısı şartı olmaksızın ve
istirahatli (raporlu) olunan her gün için,
• Analık (gebelik) hali nedeniyle alınan istirahatlerde, istirahat
süresinin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde sigortalı
adına en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş
olması şartıyla, analık hali nedeniyle istirahatli (raporlu)
olunan her gün için,
• Yukarıda sayılanlar dışında kalan hastalık, rahatsızlık, kaza
halleri nedeniyle alınan istirahatlerde, istirahat süresinin
başladığı tarihten önceki bir yıl içinde sigortalı adına en
az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması
şartıyla, istirahatin üçüncü gününden itibaren istirahatli
olunan her gün için,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya geçici iş
göremezlik ödeneği yani istirahat (rapor) parası ödenmektedir.

Örneğin 01.05.2019 tarihinde işe başlayan ve ayda toplam
4 gün çalışan kısmi süreli işçinin 01.05.2020 tarihinde kıdem
hakkı doğar.
3) Kısmi süreli (part time) iş sözleşmesiyle çalışan işçinin
kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Kısmi süreli (part time) iş sözleşmesiyle çalışan işçiler işe girdiği
tarihten itibaren bir takvim yılı çalıştığında kıdeme hak kazanır.
İşçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak
şekilde sona ermişse işçilere son brüt ücretleri üzerinden kıdem
tazminatı ödenir. İşçinin son brüt ücreti kısmi süreye göre
hesaplanan brüt ücreti olduğundan tam süreli iş sözleşmesiyle
çalışan emsal işçiye göre hakkaniyete aykırı bir durum
bulunmamaktadır.

Geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat parası), sigortalının
Kuruma bildirilen günlük kazancı esas alınarak, yatarak
tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise
üçte ikisi olarak hesaplanmaktadır.
İlgili madde uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı ile analık
(gebelik) halleri nedeniyle alınan istirahatlerde (raporlarda),
istirahat süresinin her günü için sigortalıya Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat /
rapor parası) ödenirken, bunların haricindeki hastalık, rahatsızlık
veya kaza halleri nedeniyle alınan istirahatlerde, istirahat
süresinin kaç gün olduğuna bakılmaksızın, ilk iki günlük istirahat
için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemekte, istirahatin
üçüncü gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği
ödenmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere bu hallerde geçici iş
göremezlik ödeneği ödenebilmesi için 90 günlük prim ödeme
gün sayısı şartının yanında istirahat süresinin de en az üç gün
olması gerekmektedir.
5) İstirahat parası ödenmeyen iki gün için işveren sigortalıya
ücret ödemek zorunda mı?

Örnek:
12.01.2012 tarihinde işe başlayan ve ayda toplam 10 gün
çalışan kısmi süreli (part time) işçinin iş akdi 14.09.2016
tarihinde işveren tarafından feshedilmiştir. Bu durumda işçiye 4
yıl 245 gün üzerinden kıdem tazminatı ödenmelidir. Bu işçinin
10 gün çalıştığında almış olduğu son brüt ücretinin 1.000 TL
olduğu varsayıldığında;
4 yıl için: 1.000 x 4 = 4.000 TL
245 gün için: (1.000 / 365) x 245 = 671,23 TL
4 yıl 245 gün için: 4.000 + 671,23 = 4.671,23 TL kıdem
tazminatı ödenmelidir.

5510 sayılı Kanun’un 18’inci maddesine göre;

İş kazası, meslek hastalığı, analık hali dışındaki nedenlerle, üç
günden az istirahat aldığı için SGK tarafından kendisine geçici
iş göremezlik ödeneği ödenmeyen, bu istirahat süresi boyunca
işyerinde de çalışmayan işçiye;
• İşveren ücretini ödeyebilir. Buna engel bir durum
bulunmamakla birlikte, işverenin isteğine bağlı bir
durumdur.
• Eğer işçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi/
hizmet akdi varsa veya işçi toplu iş sözleşmesi kapsamında
bir işyerinde çalışıyorsa ve iş sözleşmesi ya da toplu
iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği
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alamadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye
ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm varsa, bu durumda
işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi
gerekir.
• İşveren kendi isteğiyle iki günlük istirahat süresi için
işçiye ücret ödemek istemezse, bu konuda herhangi bir
iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükmü bulunmasa
dahi, eğer işçinin ücreti aylık olarak (maktu) belirlenmişse
bu durumda da söz konusu iki gün için işverenin işçiye ücret
ödemesi gerekir. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Geçici
iş göremezlik” başlıklı 48’inci maddesinde;
“İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği
zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal
bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum
veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden
ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal
Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik
ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir”
hükmü yer almaktadır.

II. Yargı köşesi
“Usulüne uygun müfettiş raporları ile tespit edilen fazla
çalışmalar, mahkeme aşamasında bilirkişi raporuyla bozulamaz”
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2016/26659 Karar
Numarası: 2019/24567 Karar Tarihi: 26.12.2019
• “Usulüne uygun müfettiş raporları ile tespit edilen fazla
çalışmalar, mahkeme aşamasında bilirkişi raporuyla
bozulamaz” hükmüne yer vermiştir.
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın,
temyiz incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz
taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik
Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı isteminin özeti
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının 01.01.199717.01.2014 tarihleri arasında davalı şirkete ait market
işletmesinde çalıştığını, işe girdiği tarihten itibaren fazla çalışma
yaptığını, bu durumun iş müfettişince tespit edildiğini, bu
tespitlere göre 01.07.2011-01.01.2013 tarihleri arasında
davalı işyerinde fazla çalışma yapıldığının tespit edildiğini,
çalışanlara her ay aynı maaş ödenmesine rağmen bordolarda
çeşitli düzenlemeler yapılarak fazla çalışma ücretlerinin ödenmiş
gibi gösterildiğini ancak bordroların gerçeği yansıtmadığını ileri
sürerek ödenmeyen fazla çalışma ücreti alacağının davalıdan
tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı isteminin özeti
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu alacağın
zamanaşımına uğradığını, davacının bordolarda gösterildiği
kadar fazla çalışma yaptığını ve karşılığını aldığını, ücret
bordrolarının herhangi bir ihtirazı kayıt dermeyan edilmeden
davacı tarafından imzalandığını, davacının tüm alacak ve
haklarını aldığına dair müvekkili şirketi ibra ettiğini, tahakkuk
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ettirilen idari para cezasının ... 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin
10.02.2015 tarih ve 2015/170 sayılı kararı ile kaldırıldığını
beyanla davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkeme kararının özeti
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller
ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar
verilmiştir.
Temyiz
Kararı taraf vekilleri yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.
Gerekçe
1-Dosyadaki yazılara, belgeler, toplanan delillerle kararın
dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm,
davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz
itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı
yapılmış ise işverence karşılığının ödenip ödenmediği
konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 92/son maddesinin davada
irdelenmesi gerekmektedir. Anılan hüküm uyarınca iş
müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya
kadar geçerlidir, diğer bir anlatımla; yetkili kişilerce düzenlenen
ve tarafların ihtirazi kayıt koymaksızın imzaladığı tutanaklar
aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olup, aksi ancak yazılı delille
kanıtlanabilir. (Hukuk Genel Kurulu 14.11.1979 gün ve 1014 E.,
1364 K.). Maddede ifade edilen tutanaklar; müfettiş tarafından
belgelere dayalı olarak düzenlenmiş olanlar ile belgeye dayalı
olmamakla birlikte düzenlenmesinde hazır bulunan işveren, işçi
veya üçüncü kişi beyanları uyarınca düzenlenerek doğruluğu
ilgili kişilerin imzaları ile tasdik edilen ve imza inkarına
konu olmayan tutanaklardır. İş müfettişi tarafından yapılan
incelemelere dayalı tutanakların değerlendirildiği ve varılan
sonucun yazıya geçirildiği müfettiş raporlarının sadece müfettiş
tarafından düzenlenmiş olmaları 4857 sayılı İş Kanunu’nun
92/son maddesi kapsamında kabulleri için yeterli değildir. İş
müfettişi raporlarının, rapora dayanak alınan tutanaklar ile
birlikte değerlendirilmesi ve ekli tutanakların anılan Kanun
kapsamında aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge olduğunun
kabulü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 92/son maddesinin açık
hükmü karşısında zorunludur. (Hukuk Genel Kurulu 2009/9-2
Esas 2009/48 Karar sayılı 04.02.2009 tarihli kararı)
Davacı davalı işyerinde haftalık 6 saat fazla mesai yapıldığını,
ayrıca dini bayramlarda ve yılbaşı öncesi 3 gün boyunca ve yine
bayramların ikinci ve üçüncü gününde fazladan günlük 3 saat
fazla çalıştığını bu durumun iş müfettişlerince yapılan teftişte de
tespit edildiğini belirtmiştir. Dosya kapsamında dinlenilen taraf
tanıkları aynı mahiyette anlatımlarda bulunmuşlar ve davacının
gezici şarküteri elemanı olduğunu, 08:30-19:00 saatleri
arasında çalıştığını, bayram öncesi ve yılbaşı dönelerinde
çalışma saatlerinin uzadığını beyan etmişlerdir. Davalı
tanıklarının beyanlarından dahi, davacının davalı işyerinde fazla
çalışma yaparak yasal çalışma saatlerinin üzerinde çalıştığı
anlaşılmaktadır. Davalı taraf her ne kadar delil olarak ... 2. Sulh
Ceza Hakimliği’nin 2015/170 D. iş sayılı dosyasın dayanmış ise
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de kararın incelenmesinde, itirazın idari para cezasına ilişkin
olduğu, iş müfettişi raporunun iptaline dair herhangi bir hüküm
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davalının iş müfettiş raporuna
karşı, hükümden düşürmek veya iptal ettirmek için yetkili İş
Mahkemesi’nde dava açması gerekmektedir.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise,
imzalı ücret bordrolarında fazla mesai tahakkuku bulunan
ayların dışlandığı belirtilmiş ise de dosya kapsamına göre
bilirkişi raporundaki tespitin isabetli olmayıp kabule yeterli
olmadığı görülmektedir. Nitekim davalı şirket hakkında işyeri
çalışanlarının şikâyeti üzerine iş müfettişi tarafından yapılan
inceleme sırasında düzenlenen belgelerde, fazla mesai
sürelerinin tespit edildiği görülmektedir. Davalı, iş müfettişi
raporunun aksini yöntemince ispatlayamadığı gibi, davalı tanık
beyanları dahi teftiş raporunda belirtilen haftalık fazla çalışma

saatlerini doğrulanmaktadır. İş müfettişinin işyerinde yapılan
teftiş neticesi işin niteliğine uygun bulunan tespitlerine itibar
edilmelidir. Bu durumda, davacının fazla mesai alacağının,
çalışma şekline ve çalışma düzenine uygun bulunan iş
müfettişi raporunda yer alan tespit dönemi ile sınırlı olarak ve
raporadaki tespitler esas alınarak hesaplanıp belirlenmesi, ücret
bordrolarında tahakkuku yapılan fazla mesai ücretine ilişkin
ödemelerin ise mahsup edilmesi gerekmektedir. Mahkemece
bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek yanılgılı
değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.
Karar bu nedenlerle bozmayı gerektirmektedir.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgililere
iadesine, 26.12.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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Dünyadan Vergi Haberleri
Elif Karaca
Elif Şen

Koronavirüs salgını Çin ve İtalya’da vergi
önlemlerini de beraberinde getirdi
Dünyayı hızla etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı üç bine yaklaşırken, virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi
sayısının da 82 bini geçtiği belirtiliyor. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde
ortaya çıkan virüsten toplam vaka sayısı ve ölü sayısı bazında en çok etkilenen diğer
ülkelerin başında İran ve İtalya geliyor. Salgının küresel ekonomiye maliyeti şu an için
300 milyar dolar dolayında hesaplanırken, ülkeler de zararın boyutunu hafifletebilmek
için önlemler alıyor.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunda bulunan ve küresel imalat sanayiinin kalbi
olarak tanımlanan Çin, salgından şu ana kadar en çok etkilenen ülke.
Hükümet, tüketimin ve hizmet sektörünün Çin ekonomisi açısından önemi ve Kovid19'un tüketici faaliyeti ve hizmet sağlayıcıları üzerindeki etkisini de dikkate alarak ülke
çapında çok sayıda hizmete KDV istisnası getirdi. Tıbbi hizmetler, yiyecek-içecek ve
konaklama hizmetleri ile çeşitli kişisel hizmetler (kuaförlük, kuru temizleme vb.) normal
koşullarda yüzde 6 oranında KDV'ye tabi. Toplu taşıma ve hızlı posta teslim hizmetlerini
de kapsayan istisnanın bir süre sınırlaması bulunmuyor ve salgın tamamıyla kontrol
altına alınana kadar yürürlükte kalması bekleniyor.
Daha spesifik kapsamda ise virüsten korunma ve yayılmayı engelleme alanında
faaliyetleri bulunan, üretim yapan (maske, koruyucu giysi) şirketler için kurumlar
vergisi ve KDV teşvikleri de getirildi. Üretim kapasitesini artırma amaçlı ekipman
yatırımının yüzde 100 gider indirimi kapsamına alınması bunlardan biri. Virüsün
etkilerini özellikle daha derinden hisseden şirketler, ilgili dönemde zarar etmeleri
durumunda bunu ilerleyen yıllarda indirim olarak göstererek telafi edebilecekler.
(Mevcut durumda 5 yıl olan süre örneğin 8 yıla uzatılabilir).
Çin hükümetinin aldığı önlemler arasında sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, emlak
ve çevre kullanımına ilişkin vergilerin ödenmesi ile ilgili ertelemeler de bulunuyor.
Virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya’da da vergi ve mortgage ödemelerinin
ertelenmesi konusunda bir önlem planı üzerinde çalışılıyor. Henüz resmen
açıklanmayan planın, İtalyan Bankalar Birliği’nin onayının beklediği belirtildi.
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EY’nin mobil beyanname uygulaması TaxChat kullanıcıların
hizmetine sunuldu
EY’nin vergi mükelleflerinin kolay, hızlı ve güvenli bir biçimde beyanname
verebilmeleri için geliştirdiği mobil uygulaması EY TaxChat kullanıcıların hizmetine
sunuldu.
Kullanıcıların yapay zeka yerine karşılarında gerçek bir EY vergi profesyoneli
bulabildikleri uygulama sayesinde, mükellefler belgelerinin fotoğrafını çekiyor,
kendisi hakkında bilgiler veriyor ve onun adına EY uzmanı beyannameyi hazırlayıp
gönderiyor.
Kendi durumuna en uygun EY uzmanlarına sınırsız soru sorabilme imkanına sahip
olan mükellefin önceden randevu alması da gerekmiyor. Başlangıç fiyatı 199 dolar
olan hizmetin, geleneksel yoldan alınan hizmete kıyasla çok daha ucuz olduğu da
belirtiliyor.
Uygulama henüz sadece ABD ve İngiltere’de başladı. Ancak bu yıl içerisinde Fransa,
Kanada, Brezilya ve Avustralya’da da kullanıcıların hizmetinde olacak.

OECD’nin önerdiği reformlar yılda 100 milyar dolar ek vergi geliri
getirecek
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ekonomistlerinin, 2019’da açıklanan
ve yaklaşık 140 ülkenin görüşmeyi kabul ettiği reform önerilerinin muhtemel
etkilerine dair beklentileri geçtiğimiz ay açıklandı. Uluslararası vergi sisteminin,
dijital ekonomiye ve modern iş modellerine uyumlu hale getirilerek yeniden
düzenlenmesinin hükümetlere yılda 100 milyar dolar ek kurumlar vergisi geliri
getirmesi bekleniyor.
Dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik 2 yapılı (Pillar One, Pillar Two)
yaklaşım baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, dünya çapında kurumlar vergisi
gelirlerinde oransal olarak da yüzde 4’lük bir artış gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
Vergi geliri artışlarının, kurumlar vergisi gelirlerine oranı açısından da yüksek, orta
ve düşük gelirli ülkeler arasında büyük ölçüde benzerlik göstermesi bekleniyor.
Diğer taraftan, dijital platformlar aracılığıyla verdiği hizmetlerle dünyanın en çok
gelir elde eden şirketlerinden biri tarafından yapılan açıklamada, OECD’nin önerdiği
reformların desteklendiği belirtildi. Açıklamada, planlanan değişikliklerin ardından
daha fazla vergi ödemekten rahatsızlık duyulmayacağı, dijital endüstrilerin zamanın
gerektirdiği şekilde hareket etmelerinin önemli olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz yıl Fransa, ABD sermayeli çok uluslu teknoloji şirketlerine dijital vergi
uygulamaya başlamış ve bu durum Washington yönetiminin tepkisini çekmişti.
Geçtiğimiz aylarda ise ABD ve Fransa karşılıklı olarak vergileri askıya alma yönünde
anlaşmış; bu yılın sonuna kadar Fransa dijital vergi tahsilatını durdurmayı, ABD ise
ticaret tarifelerini ertelemeyi kabul etmişti.
Mart 2020
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İspanya’da dijital vergi tasarısı mecliste
Diğer taraftan, İtalya’nın ardından İspanya hükümeti de ABD'li dev internet
şirketlerine dijital hizmet vergisi getirilmesi için harekete geçti. Esasında dijital vergi
için Fransa’dan bile önce Ocak 2019’da harekete geçen İspanya’nın ilk girişimi erken
seçim engeline takılmıştı.
Bakanlar Kurulu tarafından meclise gönderilen yeni yasa tasarısı, küresel cirosu 750
milyon euro, İspanya içinde ise 3 milyon euro olan internet şirketlerinin İspanya'da
yüzde 3 dijital vergi ödemelerini öngörüyor.
Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, dijital hizmetler vergisinin daha adil bir
vergi sisteminde ilerlenmesi yönünde atılmış bir adım olduğunu söyledi. İspanya
hükümeti, söz konusu yeni vergiyle yılda 850 milyon euro gelir elde etmeyi
hedefliyor. Yeni vergi, meclisten önümüzdeki aylarda geçse de Aralık 2020’den önce
yürürlüğe girmeyecek.

Avusturya gelir vergisi oranlarını aşağı çekecek
Avusturya hükümeti gelir vergisi oranlarında indirime gidileceğini, ancak kurumlar
vergisi oranının yüzde 25’ten 21’e çekilmesinin ertelediğini açıkladı.
Başbakan Sebastian Kurz tarafından yapılan açıklamaya göre, gelir vergisinde
ilk üç vergi dilimine ilişkin oranlar sırasıyla yüzde 25, 35 ve 42'den yüzde 20,
30 ve 40'a düşürülecek. İlk dilim için yüzde 25’lik oranın yüzde 20’ye indirilmesi
2021’de yürürlüğe girerken, diğer gelir dilimleri için alınan karar 2022 itibarıyla
uygulanmaya başlanacak.
Avusturya gelir vergisi oranlarında indirime karşı, havayolu taşımacılığı ve araç
emisyon seviyelerine yönelik olarak ise vergi artışları planlıyor.

AB, vergi cenneti kara listesini güncelledi
Avrupa Birliği (AB), vergi cenneti olarak kabul ettiği ülkelerden oluşan kara listesini
güncelleyerek Cayman Adaları, Panama, Palau ve Seyşeller’i ekledi. AB üyesi 27
ülkenin maliye bakanlarının oluşturduğu Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN)
tarafından onaylanan listede yer alan ve vergi şeffaflığı konusunda yeterli düzeyde iş
birliği yapmamakla eleştirilen ülkeler, finansal işlemlerde daha fazla incelemeye tabi
olup, AB fonlarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaklar.
AB’nin kara listesi, 2017’de bazı büyük şirketlerin ve varlıklı kimselerin vergi
maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla başvurdukları yolların açığa çıkmasının
ardından oluşturulmuştu. Güncellemenin ardından listede yer alan ülkeler Amerikan
Samoası, Fiji, Guam, Umman, Trinidad ve Tobago, Vanuatu, ABD Virjin Adaları,
Cayman Adaları, Palau, Panama ve Seyşeller olarak sıralanıyor.
Herhangi bir ülke, vergi uygulamalarının başka bir ülkeden vergi kaçırılmasına izin
verdiğinin tespit edilmesi durumunda AB'nin listesine alınırken, durumu düzeltmeye
yönelik reformlar yapmayı taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor. Kara
listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.
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Uluslararası vergi gündeminden kısa kısa …
Elif Şen
• Macaristan Maliye Bakanı üreticiler ve Ar-Ge faaliyetleri
için vergi indirimi önerdi
Macaristan Maliye Bakanlığı, şubat ayının ilk haftasında
düzenlenen bir basın toplantısı ile yerel işletmeler için
hazırladıkları vergi değişikliği önerilerini açıkladı.
Macaristan hükümeti ülkede son on yıldır Avrupa Birliği'ndeki
(AB) rekabetçi ve ticareti kolaylaştıran vergi ortamlarından
birini kurma yönünde adımlar atıyor. Bu girişimlerin en
önemli amaçlarından biri ise Macaristan'ı yabancı yatırımcılar
için cazip Orta Avrupa ülkelerinden biri haline getirmek.
Hükümet bu doğrultuda, 2017’de kurumlar vergisi oranını
%9'a indirmiş ve ücret üzerinden alınan vergilerde önemli
indirimler uygulamıştı.

Meksika'da dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen
hizmetler bundan böyle KDV uygulamasına tabi olacak. Dijital
ortamda sağlanan aracılık hizmetleri için de gelir vergisi ve
KDV stopajı yükümlülüğü getirildi.
Reform ayrıca, Meksika Gelir Vergisi Kanunu'ndaki (MITL)
daimî iş yeri kavramını genişletmeye yönelik adımları da
içeriyor. Yeni düzenlemeyle, Meksika mukimi olmayan
kurumların daimî temsilcileri, yapılan sözleşmelerin
sonuçlanmasında birinci dereceden önemli role sahip
olduklarının görülmesi durumunda Meksika’da daimî işyeri
(PE) olarak kabul edilecektir.

Yerel işletme vergisi (“Local Business Tax – LBT”),
Macaristan'da ulusal düzeyde uygulanan, ancak bu vergiye
tabi işletmelerin faaliyet gösterdiği yerel yönetimler
tarafından tahsil edilen bir vergi. İşletmelerin ticari
kazançları, başka bir deyişle mal ve hizmet satışından elde
edilen net kazançlar %0 – %2 arasında LBT'ye tabi.
Mevcut teklif ile yürürlüğe girecek olan düzenlemelerin,
LBT hesaplanmasında dikkate alınacak olan giderleri önemli
ölçüde artırması bekleniyor. Düzenlemeyle amortisman
giderleri ve doğrudan yapılan Ar-Ge harcamaları, tutarın
beş katına kadar indirilebilir hale gelecek. Söz konusu
düzenlemenin 2021 yılı başında yürürlüğe girmesi
bekleniyor.
• Ekvator’da gerçekleşen vergi reformu ile temettüye
stopaj getirildi, KDV kurallarında değişikliğe gidildi
Ekvator’un 30 Aralık 2019'da yürürlüğe giren vergi reformu
ile temettülerin stopaja tabi tutulmaması uygulamasına son
verilirken, KDV ve döviz ihracatı üzerinde uygulanan vergide
değişikliğe gidildi.
Vergi reformu ile birlikte Ekvator’da yerleşik şirketler
tarafından Ekvator dışında mukim olan kurumlara ve gerçek
kişilere dağıtılan temettüler stopaja tabi olacak. Verginin
matrahı dağıtılacak olan temettünün %40’ı olarak belirlenmiş
bulunuyor. Bununla birlikte, vergi reformu ile Ekvator mukimi
tüketicilere dijital hizmet teslimlerinde %12 oranında KDV
uygulaması getirildi.
Ekonomik faaliyet gösteren ve vergilendirilebilir geliri 2018
mali yılında 1 milyon ABD dolarına eşit veya daha üzerinde
olan şirketler 2020, 2021 ve 2022 vergi yıllarında %0,10 ile
%0,20 arasında değişen özel bir katkı payı ödeyecekler. Söz
konusu özel katkı payının, 2018 yılı vergi beyannamesinde
belirlenen toplam vergilendirilebilir gelire göre hesaplanıp
ödenmesi gerekiyor.
• Meksika 2020 mali yılı vergi reformunu onayladı
Meksika’da dijital ekonomi, faiz indirimi ve daimî işyeri gibi
konuları içeren vergi reformu 1 Ocak 2020’de yürürlüğe
girdi.
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No

Tarih

Konu

29

25.02.2020

Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü 2019 yılından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

28

20.02.2020

Vergi Usul Kanunu kapsamında “Kanun yolundan vazgeçme” uygulamasının usul ve esasları belirlendi.

27

20.02.2020

Değerli konut vergisi uygulamasında değişiklikler içeren 7221 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.

26

14.02.2020

Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetler KDV
tevkifatı kapsamına alındı.

25

13.02.2020

İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların ocak ayı KDV
beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.

24

12.02.2020

Elazığ’daki depremzedelere AFAD aracılığıyla yapılan bağışların tamamı beyan edilen kazançtan indirilebilir.

23

10.02.2020

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması, Bursa, Eskişehir ve Konya dışındaki iller için 1 Mart
2020’ye ertelendi.

22

07.02.2020

Değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi ile ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatıldı.

21

05.02.2020

Plastik poşet dışındaki ürünler için geri kazanım katılım payının beyan ve ödenmesine ilişkin esaslar
belirlendi.

20

31.01.2020

Türkiye’nin; Ruanda ve Arjantin’le imzaladığı ÇVÖ Anlaşmaları ile Özbekistan’la imzaladığı ÇVÖ
anlaşmasında değişiklikler içeren Protokol’ün onaylanması uygun bulundu.

19

30.01.2020

7194 sayılı Kanun’la ihdas edilen değerli konut vergisinde güncel durum.

18

29.01.2020

Motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı yeniden belirlendi.

17

27.01.2020

Plastik poşetlere ilişkin geri kazanım katılım payı 2020 başından geçerli olmak üzere 18 kuruşa yükseltildi.

16

27.01.2020

2020 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

15

24.01.2020

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2019 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar
açıklandı.

14

20.01.2020

Türkiye’nin; ÇAD, Somali ve Fildişi Cumhuriyeti ile imzaladığı ÇVÖ Anlaşmalarının onaylanması uygun
bulundu.

13

16.01.2020

Mahsuben iade hakkı bulunan “vergiye uyumlu mükellefler”in gelir ve kurumlar vergisi beyanname
tarihinden önce başvuru yapmaları gerekiyor.

12

14.01.2020

Sadece ücret ödemelerine ilişkin vergi ve SGK bilgilerini içeren “1003B kodlu MPHB” için ayrı şifre ve
parola alınabilecek.

11

14.01.2020

Menkul kıymetlerden 2020 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.

10

10.01.2020

Bazı mükelleflere “Nihai Tüketici” açıklamasıyla e-Arşiv fatura düzenleme imkânı getirildi.

9

06.01.2020

Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2020-30.06.2020).

8

06.01.2020

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.01.2020-30.06.2020).

7

06.01.2020

İşlenmiş kıymetli taş ve maden ticareti yapan mükellefler için fatura düzenleme sınırı 2020 yılında 4.200
TL olarak belirlendi.

6

03.01.2020

“Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik
Beyanla Onaylanması Hakkında Karar” yayımlandı.

5

03.01.2020

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

4

02.01.2020

Mobilya ve toptan yumurta teslimleri ile su ürünleri toptan satış yerlerine yapılan balık teslimlerinde KDV
oranları düşürüldü.

3

02.01.2020

Yurda getirilen ihracat bedellerinin en az %80’inin bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırıldı.

2

02.01.2020

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2019 tarihli borsa rayiçleri.

1

01.01.2020

Meslek mensuplarınca (SM, SMMM ve YMM) 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yayınlandı.
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Vergi Takvimi
2020 Mart ayı mali yükümlülükler takvimi
2 Mart 2020 Pazartesi

Diğer ücretlerin gelir vergisi 1. taksit ödemesi
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2019 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve
1. taksit ödemesi
Ocak 2020 dönemine ilişkin haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi
Ocak 2020 dönemi mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba-Bs) elektronik olarak
gönderilmesi
Ocak 2020 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi

10 Mart 2020 Salı

16-29 Şubat 2020 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

16 Mart 2020 Pazartesi

Şubat 2020 dönemine ait özel tüketim vergisine tabi içecekler ve tütün mamullerine ilişkin ÖTV 			
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Şubat 2020 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Şubat 2020 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi 		
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Şubat 2020 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda 		
gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Şubat 2020 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin
ödenmesi
Şubat 2020 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi

20 Mart 2020 Cuma

Şubat 2020 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve 		
verginin ödenmesi

23 Mart 2020 Pazartesi

Şubat 2020 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi

25 Mart 2020 Çarşamba

1-15 Mart 2020 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi

26 Mart 2020 Perşembe

Şubat 2020 dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının (muhtasar) beyanı ve ödenmesi
Şubat 2020 dönemine ait damga vergisinin beyanı ve ödenmesi
Şubat 2020 dönemine ait katma değer vergisinin beyanı ve ödenmesi

31 Mart 2020 Salı

2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve 1. taksit ödemesi
Şubat 2020 dönemine ait haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi
Şubat 2020 dönemi mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba-Bs) elektronik 		
olarak gönderilmesi
Şubat 2020 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi

Mart 2020
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Pratik Bilgiler

Mart 2020

Gelir Vergisi
Gelir vergisi tarifesi - 2020 (Ücretler)

Amortisman sınırı

Gelir dilimi
22.000 TL’ye kadar
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35
% 40

Gelir vergisi tarifesi - 2020 (Diğer gelirler)
Gelir dilimi
22.000 TL’ye kadar
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35
% 40

Gelir vergisinden istisna günlük yemek yardımı (KDV hariç)
Uygulandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
16,00
19,00
23,00
Engellilik indirimi (2020)

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

Tutarı (TL)
1.400
790
350

Asgari geçim indirimi - TL (2020)
Eşin çalışma
durumu

Çocuk sayısı
Yok
220,73
264,87

Çalışıyor
Çalışmıyor

1
253,83
297,98

2
286,94
331,09

3
331,09
375,23

4
5 veya fazla
353,16
375,23
375,23
375,23
Tutar (TL)
4.400
5.400
6.600

Değer artış kazançlarında istisna (Menkul kıymetler hariç)
Kazancın sağlandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
12.000
14.800
18.000

Arızi kazançlara ilişkin istisna
Kazancın sağlandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
27.000
33.000
40.000

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı
Uygulandığı dönem
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2020 - 30.06.2020

Tutar (TL)
6.379,86
6.730,15

Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun
Oran (%)
2,50
2,00
1,60

Tecil faizi oranları (Yıllık)
Uygulandığı dönem
21.10.2010 - 05.09.2018
06.09.2018 - 24.10.2019
25.10.2019 tarihinden itibaren

Reeskont ve avans işlemlerinde iskonto ve faiz oranları
Reeskont işlemlerinde
Avans işlemlerinde
VUK kapsamındaki reeskont işlemlerinde
Not: Bu oranlar 21.12.2019 tarihinden itibaren yapılan işlemler için geçerlidir.

Damga Vergisi
Azami damga vergisi (Her bir kağıt için)
Uygulandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
2.135.949,30
2.642.810,00
3.239.556,40
Damga vergisi oran ve tutarları (2020)

Damga vergisine tabi kağıtlar
Sözleşmeler
Ücretler (Avanslar dâhil)
Kira sözleşmeleri
Bilanço
Gelir tablosu
Yıllık gelir vergisi beyannamesi
Kurumlar vergisi beyannamesi
Katma değer vergisi beyannameleri
Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri

Oran (%)
12
22
19
Oran (%)
14,47
23,73
22,58

Fatura düzenleme sınırı
Uygulandığı yıl
2018
2019
2020
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Oran/Tutar
Binde 9,48
Binde 7,59
Binde 1,89
68,70 TL
32,90 TL
89,10 TL
119,00 TL
58,80 TL
69,70 TL

İstisnalar (2020)
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

306.603 TL
613.582 TL
7.060 TL
7.060 TL

Vergi tarifesi (2020)
Vergi Oranı

Matrah dilim tutarları

Veraset yoluyla intikal

İvazsız intikal

%1
%3
%5
%7

% 10
% 15
% 20
% 25

% 10

% 30

İlk 350.000 TL için
Sonra gelen 850.000 TL için
Sonra gelen 1.800.000 TL için
Sonra gelen 3.300.000 TL için
Matrahın 6.300.000 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 (Bekâr) (-)
Kesilecek gelir vergisi
Damga vergisi (binde 7,59)
Kesintiler toplamı
Net asgari ücret

Yeniden değerleme oranları
Yıl
2017
2018
2019

% 12,75
% 13,75
% 13,75

Asgari ücret ve yasal kesintiler

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları (Aylık)
Uygulandığı dönem
01.07.2019 - 01.10.2019
02.10.2019 - 29.12.2019
30.12.2019 tarihinden itibaren

Tutar (TL)
1.000
1.200
1.400

Veraset ve İntikal Vergisi

Konut kira geliri istisnası
Gelirin elde edildiği yıl
2018
2019
2020

Uygulandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
1.000
1.200
1.400

01.01.2020 - 31.12.2020 (TL)
2.943,00
412,02
29,43
2.501,55
375,23
220,73
154,50
22,34
618,29
2.324,71

Yıllık brüt asgari ücret
Uygulandığı yıl
2018
2019
2020

Tutar (TL)
24.354,00
30.700,80
35.316,00

Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları
Uygulandığı dönem
01.01.2020-31.12.2020

Mart 2020

Alt sınır (TL)
2.943,00

Üst sınır (TL)
22.072,50

Practical Information
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Income Tax
Income tax tariffs - 2020 (Salaries)

Depreciation limit

Income bracket
Up to TRL 22.000
For TRL 49.000; for the first TRL 22.000, TRL 3.300, for above
For TRL 180.000; for the first TRL 49.000, TRL 8.700, for above
For TRL 600.000, for the first TRL 180.000, TRL 44.070, for above
For more than TRL 600.000, for TRL 600.000, TRL 191.070, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %
40 %

Income tax tariffs - 2020 (Other income)
Income bracket
Up to TRL 22.000
For TRL 49.000; for the first TRL 22.000, TRL 3.300, for above
For TRL 120.000; for the first TRL 49.000, TRL 8.700, for above
For TRL 600.000; for the first TRL 120.000, TRL 27.870, for above
For more than TRL 600.000, for TRL 600.000, TRL 195.870, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %
40 %

Daily meal allowance exempt from income tax (VAT excluded)
Year
2018
2019
2020

Amount (TRL)
16,00
19,00
23,00
Disability allowance (2020)

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

Amount (TRL)
1.400
790
350

Minimum living allowance - TRL (2020)
Number of children

Status of
spouse
Employed
Unemployed

No

1

220,73
264,87

253,83
297,98

2
286,94
331,09

3
331,09
375,23

4

5 or more

353,16
375,23

375,23
375,23

Exemption for house rental income
Year when the income is derived
2018
2019
2020

Amount (TRL)
4.400
5.400
6.600

Exemption in capital gains (Except securities)
Year when the gain is derived
2018
2019
2020

Amount (TRL)
12.000
14.800
18.000

Exemption in incidental income
Year when the income is derived
2018
2019
2020

Amount (TRL)
27.000
33.000
40.000

The upper limit of severance pay exempt from income tax
Period
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2020 - 30.06.2020

Amount (TRL)
6.379,86
6.730,15

Tax Procedures Law (TPL) and Law No. 6183
Delay charge and delay interest rates (Monthly)
Period
01.07.2019 - 01.10.2019
02.10.2019 - 29.12.2019
Since 30.12.2019

Rate (%)
2,50
2,00
1,60
Deferral interest rates (Annual)

Period
21.10.2010 - 05.09.2018
06.09.2018 - 24.10.2019
Since 25.10.2019

Rate (%)
12
22
19

Year
2018
2019
2020

Amount (TRL)
1.000
1.200
1.400

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance transactions
In rediscount transactions
In advance transactions
In rediscount transactions under TPL
Note: These rates are applicable to the transactions conducted as of 21.12.2019.

Stamp Duty
Maximum stamp duty (For each paper)
Year
2018
2019
2020

Amount (TRL)
2.135.949,30
2.642.810,00
3.239.556,40
Stamp duty rates and amounts (2020)

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 returns
Withholding and premium service returns

Exemptions (2020)
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

TRL 306.603
TRL 613.582
TRL 7.060
TRL 7.060

Tax tariff (2020)
Tax rate
Tax base bracket amounts

Transfer through
inheritance

For the first TRL 350.000
For the next TRL 850.000
For the next TRL 1.800.000
For the next TRL 3.300.000
For the tax base portion exceeding
TRL 6.300.000

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

01.01.2020 - 31.12.2020 (TRL)
2.943,00
412,02
29,43
2.501,55
375,23
220,73
154,50
22,34
618,29
2.324,71

Annual gross minimum wage
Rate (%)
14,47
23,73
22,58

Limit for issuing invoice
Year
2018
2019
2020

Rate/Amount
9,48 per thousand
7,59 per thousand
1,89 per thousand
TRL 68,70
TRL 32,90
TRL 89,10
TRL 119,00
TRL 58,80
TRL 69,70

Inheritance and Transfer Tax

Revaluation rates
Year
2017
2018
2019

12,75 %
13,75 %
13,75 %

Amount (TRL)
1.000
1.200
1.400

Year
2018
2019
2020

Amount (TRL)
24.354,00
30.700,80
35.316,00

The lower and upper limits of monthly earnings that will be the basis for
social security premium
Period
01.01.2020-31.12.2020

Mart 2020

Lower limit (TRL)
2.943,00

Upper limit (TRL)
22.072,50
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