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DİJİTAL EKONOMİNİN 
VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK 
ULUSLARARASI GELİŞMELER: OECD’NİN 
YENİ TEKLİFİ 

2015 Ekim ayında OECD BEPS Eylem Planının 

diğer 14 Eylemine ilişkin nihai raporların yanı 

sıra, “Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinin 

Zorluklarına İlişkin 1 Numaralı Eylem” 

kapsamında “Nihai Rapor” yayınlanmıştı. OECD 

BEPS Eylem Planı’nın tamamlanmasından sonra 

da dijital ekonominin vergilendirilmesi ile ilgili 

tartışmalar devam etti.  

Mart 2018’de ise, OECD BEPS Eylem Planı’nın 1 

numaralı Eylemi ile ilgili olarak “Dijitalleşmeden 

Kaynaklanan Vergi Sorunları - Ara Rapor 2018” 

başlıklı belge yayınladı. Ara Rapor ile Inclusive 

Framework’ün tarafı olan ülkelerin dijital 

sektörün vergilendirilmesi konusundaki 

kararlaştırdıkları çalışmaların yönü belirlenmiş 

ve 2020'ye kadar uluslararası vergi kurallarının 

yine uluslararası konsensüs ile değiştirilmesi 

yönündeki taahhütleri ortaya konulmuştu. 

Buna ilişkin olarak OECD, Ocak 2019’da ise yeni 

uluslararası müzakerelerin iki ana yapıya 

odaklanacağını belirten bir politika notu 

yayınladı. Bu iki ana yapı ise, ekonominin 

dijitalleşmesinin daha geniş çaplı zorluklarını ele 

alan ve vergi haklarının ülkeler arasındaki 

tahsisine odaklanan “Birinci Yapı (Pillar One)” ve 

BEPS endişelerini gidermeyi amaçlayan “İkinci 

Yapı (Pillar Two)”dan oluşmaktadır. 

Bültenimizde, dijital ekonominin 

vergilendirilmesiyle ilgili uluslararası gelişmeleri 

içeren ve Birinci Yapı ile ilgili yayınlanan OECD 

Taslak Teklifinin yanı sıra İkinci Yapı üzerinde 

durulmaktadır. 

1. Birinci Yapı (Pillar One) 

OECD, 9 Ekim 2019 tarihinde OECD Sekretaryası 

tarafından geliştirilen ve Birinci Yapı 

kapsamında dijital ekonominin vergilendirilmesi 

ile ilgili olarak “Tümleşik Yaklaşım (Unified 

Approach)”a yönelik teklifi içeren dokümanı 

yayınladı. Bu Yapı, dijital ekonomi ile ilgili 

olarak ülkeler arasındaki vergilendirme 

haklarının dağıtımının gözden geçirilmesi ile 

daimî işyeri konusu ile ilgili “Bağıntı Yaklaşımı 

(Nexus Approach)” ve “Emsallere Uygunluk 

İlkesi”ne yönelik yeni yaklaşımlara 

odaklanmaktadır.  

Bu kapsamda ilgili taraflara, 12 Kasım 2019 

tarihine kadar Doküman içeriğindeki söz konusu 

teklife dair yorumlarını OECD’ye iletmeleri için 

çağrıda bulunulmuştur. Buna dair halka açık 

istişare (public consultation) ise 21-22 Kasım 

2019 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilecektir. 

Doküman, Mayıs 2019’da yayınlanan 

“Dijitalleşen Ekonomiden Kaynaklanan Vergi 

Sorunlarına Karşı Çözüm Geliştirmeye İlişkin 

Çalışma Programı”nda (Programme of Work to 

Develop a Consensus Solution to the Tax 

Challenges Arising from the Digitalisation of the 

Economy) ortaya konan vergilendirme haklarının 

dağıtımına yönelik yaklaşımların ve “Yeniden 

Düzenlenmiş Artık Kar Bölüşümü Yöntemi 

(Modified Residual Profit Split Method)”nin 

çerçevesini çizmeyi ve eldeki seçenekleri 

azaltmayı hedeflemektedir. Doküman, Birinci 

Yapının temeli olarak üç aşamalı bir kar dağıtım 

mekanizmasını öngörmektedir. 

Doküman ile getirilmesi öngörülen yeni 

uluslararası vergilendirme kuralları aynı 

zamanda “Geniş Tüketici Kitlesine Sahip 

Sektörlere (Large Consumer-Facing Businesses)” 

de odaklanmaktadır. Bununla birlikte, doğal 

madenlerin çıkarılmasını içeren endüstriler, 

emtia ticaretine ilişkin sektörler ve muhtemelen 

finansal hizmetler sektörünün de yeni 

düzenlemelerden muaf tutulması 

beklenmektedir.  

Bunların ışığında, taslak dokümanın yüksek 

derecede dijitalleşmiş iş modelleri ile kimi 

açıdan bu tür sektörlerin de ötesine geçebilecek 

yeni bir yaklaşımı önerdiğini anlamaktayız. Söz 

konusu teklif, yeni düzenlemelerin belirli bir 

eşik değere tabi olarak uygulanmasını 

içermekte, söz konusu eşiği bu aşamada Ülke 

Bazında Raporlama (Country-by Country 

Reporting) gereklilikleri için kabul edilen 750 

milyon Avro olarak ortaya koymaktadır.  

Diğer taraftan, eşik değerinin tam olarak ne 

olacağının teklifin diğer hükümleri ile beraber 

istişareler sonucunda netleşeceği beklenmek ile 

birlikte ilgili ülkedeki pazar hacmine bağlı olarak 

değişkenlik gösterebilecek ülke bazlı bir eşiğin 

belirlenmesi de mümkün görünmektedir. 

Söz konusu doküman, “tüketiciye dönük 

faaliyetlerin” yalnızca “İşletmeden Tüketiciye İş 

Modelleri (B2C)” ile sınırlı kalmayacağını da 

vurgulamaktadır. Dolayısıyla, teklif edilen yeni 

yaklaşımın uygunluğunun test edilmesinde (i) 

müşteri katılımı ve etkileşimi, (ii)veri toplama 

ve kullanma, (iii) pazarlama ve markalaşma gibi 

faktörler de göz önüne alınacaktır. Örneğin, 

doğrudan müşterileri olsun veya olmasın, 

tüketiciler ile uzaktan etkileşim kuran yüksek 

derecede dijitalleşmiş işletmelerin büyük 

oranda teklif edilen yaklaşımın kapsamına 

gireceğini anlamaktayız.  
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Bu kapsamda, tüketiciye dönük dijital olarak 

hizmet veren işletmeler ile diğer işletmelerin 

kesin olarak ayırt edilebilmesi için ilave teknik 

çalışmalara ihtiyaç duyulacağı görülmektedir. 

Teklif kapsamında ayrıca, kullanıcının 

bulunduğu ülkelerdeki fiziksel mevcudiyetin 

bulunması şartı yerine satışa bağlı olan, 

içerisinde bulunduğumuz yıl içinde tartışılagelen 

dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik 

çözümler arasında bulunan daimî işyerinin 

oluşumu ile ilgili yeni bir “Nexus (Bağıntı) 

Kuralı”nın getirilmesi de öngörülmektedir. 

Dokümanda söz konusu çalışmaların ticari 

faaliyetin yürütüldüğü ülkenin vergi otoritesinin 

mükelleflere erişimini kolaylaştıracak, çifte 

vergilendirmeyi önleyecek ve mevcut 

uygulamaya göre verginin öngörülebilirliğini 

önemli ölçüde artıracak şekilde yürütüleceği 

belirtilmektedir. Doküman, getirilecek yeni 

kuralların yalnızca vergilendirilebilir pozitif 

kazancı içeren durumlara değil, aynı zamanda 

zarar oluşan durumlara da uygulanabilirliğinin 

hedeflendiğini de belirtmektedir. 

1.1. Dijital Ekonominin 
Vergilendirilmesine Yönelik Önerilen Yeni 
Kar Dağıtımı Modeli 

Dokümanda dijital ekonominin vergilendirilmesi 

ile ilgili önerilen üç katmanlı “Kar Bölüşüm 

Modeli”ne yer verilmiş olup, bu Model aşağıda 

özetlenmiştir: 

Birinci Katman: Öncelikle ticari faaliyetin 

gerçekleştirildiği yere veya mukimliğe 

bakmaksızın, maddi olmayan duran varlıklara 

atfedilebilen ve rutin olmayan (non-routine) 

kazancın bir kısmını pazar ülkeleri arasında 

paylaştırmak amacıyla formüle dayalı bir 

yaklaşım kullanılacaktır (Bu, “A Tutarı” olarak 

adlandırılmaktadır).  

 “A Tutarı”nın hesaplanması için önerilen 

“Birinci Katman”, bir grubun konsolide finansal 

tablolarından elde edilebilecek karının 

belirlenmesi şeklindedir. Doküman, aynı 

zamanda hem yüksek hem de düşük marjlı iş 

yapan grupların yapılarından kaynaklanabilecek 

yanlışlıkları önlemek için söz konusu kârların 

faaliyet alanı ve/veya bölge/pazar bazında 

belirlenmesi gerekebileceğini de ifade 

etmektedir. 

İkinci Katman: İkinci Katman olarak bir pazar 

ülkesinde gerçekleştirilen temel pazarlama ve 

dağıtım fonksiyonları için sabit bir kazanç 

belirlenmektedir (Buna da “B Tutarı” adı 

verilmektedir). Bu kazanç, Emsallere Uygunluk 

İlkesine dayanmakta, ancak meydana 

gelebilecek uyuşmazlıkları en aza indirmek 

amacıyla ilgili pazar ülkesine sabit miktarda 

kazanç atfedilmeye yarayacak mekanizmaların 

araştırılmasını da kapsamaktadır. 

İkinci Katman ile grubun “rutin” karını belirleme 

amacı taşınmaktadır. Doküman kapsamındaki 

teklif, potansiyel olarak sektöre göre değişkenlik 

gösteren satışların sabit bir yüzdesinin 

kullanılacağı basitleştirilmiş bir yaklaşımı 

önermektedir. Rutin kazanç, daha sonra 

çokuluslu şirketin (veya ilgili faaliyet alanının) 

rutin olmayan kazancını tespit etmek amacıyla 

toplam kârdan çıkarılacaktır. Bu rutin olmayan 

kazanç, piyasadaki maddi olmayan duran 

varlıklara atfedilebilen rutin olmayan kazanç 

oranlarına göre bölünecektir. Doküman 

kapsamında yer verilen teklif, bu tutarın 

uluslararası olarak kabul edilen sabit bir 

yüzdeyle rutin olmayan karın çarpılması şeklinde 

basitleştirici bir yaklaşım ile de 

uygulanabileceğini belirtmektedir. 

Üçüncü Katman: “B Tutarı”nın belirlenmesi 

sonucunda daha fazla fonksiyonun 

gerçekleştirildiğini ortaya koymak şartıyla 

mevcut transfer fiyatlandırma kurallarına uygun 

olarak ilave bir kazanç tutarı (Buna da “C 

Tutarı” adı verilmektedir.) pazar ülkesi 

tarafından vergilendirilebilecektir. Söz konusu 

“C Tutarı”nın vergilendirilebilmesi için pazar 

ülkesi tarafından etkin ve uygulanabilir 

“karşılıklı anlaşma mekanizmalarının (Mutual 

Agreement Procedures)” oluşturulması şartı da 

bulunmaktadır. 

Son olarak belirtmek gerekirse, bu yaklaşım ile 

ilgili ülkelerin kendi ülkelerinde sürdürülen rutin 

faaliyetler yoluyla elde edilen kazanç üzerindeki 

vergilendirme yetkisini muhafaza etmeleri 

sağlanacaktır. Böylece, hem (i) rutin kazancın 

hem de (ii) pazarlama faaliyetlerine 

atfedilebilen artık (rutin olmayan) karın bir 

kısmının belirlenecek formüller aracılığı ile 

tespit edilmesi mümkün hale gelecektir. 

1.2. Modelin Uygulanabilirliğinin 
Değerlendirilmesi 

Doküman kapsamında yer verilen açıklamalara 

bakıldığında özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler için uygulaması kolay bir çözümün 

gerekli olduğu açıktır.  

Dokümanda önerilen ve bir önceki bölümde 

açıklanan “Dijital Ekonominin 

Vergilendirilmesine Yönelik Yeni Kar Dağıtımı 

Modeli”nin ilerleyen dönemde kamuoyundan 

gelecek görüşler ve istişare oturumları 

neticesinde netliğe kavuşacağını söyleyebiliriz.  
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OECD Dokümanında yer verilen teklif genel 

olarak değerlendirildiğinde ise; 

 Çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmalarında yer alacak yeni bir “Nexus 

Kuralı”na ihtiyaç duyulacağı,  

 “A Tutarı” ile belirlenen kazanca dayalı 

olarak hesaplanacak verginin toplanması 

için ortak bir stopaj mekanizmasının 

geliştirilmesi gerektiği ve  

 Modelin tüm ülkeler tarafından eş zamanlı 

uygulanmasının sağlanması  

gibi uygulamaya yönelik zorlukların ortaya 

çıkacağını düşünmekteyim. 

2. İkinci Yapı (Pillar Two) 

Matrahın aşındırılması ve karın başka ülkelere 

aktarılmasına (Base Erosion-Profit Shifting) 

yönelik endişeleri gidermeyi amaçlayan “İkinci 

Yapı (Pillar Two)”, dijital ekonomiye yönelik 

uluslararası olarak uygulanacak standart bir 

verginin getirilmesi konusu üzerinde 

durmaktadır. İkinci Yapı, asgari vergi kurallarına 

ilişkin en önemli unsurların belirlenmesinden 

sonra kararlaştırılacak sabit asgari vergi oranını 

ile buna ilişkin kuralların oluşturulmasını 

içermektedir. 

Bu konu ile ilgili olarak OECD, 9 Ekim 2019 

tarihinde OECD Genel Sekreteri’nin G20 Maliye 

Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarına 

sunduğu raporu da yayınladı. Raporda “İkinci 

Yapı” kapsamında gerçekleşen ilerlemeler ve 

etki analizi ile ilgili ön bulgulara yer 

verilmektedir. 

Raporda, “İkinci Yapı”nın temel unsurlarından 

bazılarının 2020 Ocak ayında gerçekleştirilecek 

Inclusive Framework’un bir sonraki 

toplantısında kabul edilebileceği; 2020'nin ilk 

yarısında ise “İkinci Yapı”nın uygulamasına 

ilişkin siyasi bir anlaşmaya varılacağı ümit 

edilmektedir.” denilmektedir. 

3. Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine 
Yönelik Uluslararası Gelişmelerin Türk 
Şirketlerine Etkileri 

OECD yetkilileri, 10 Ekim 2019 tarihinde 

gerçekleştirilen webcast sırasında 2020'de daha 

geniş çaplı bir uzlaşmaya varılmasının 

amaçlandığı, bunun için de özellikle de Inclusive 

Framework’e taraf olan ülkeler arasında 

gerçekleştirilecek Haziran 2020 toplantısının 

beklendiğini belirtmiştir. OECD yetkililerinin 

açıklamalarına göre, genel bir uzlaşmaya 

varılması halinde uzlaşmayı, teknik çalışmaların 

izleyeceği; değişikliklerin uygulamaya hazır hale 

gelmesinin ise en az 18 ay sürmesi beklendiği 

ifade edilmiştir. 

Yakın bir zamanda tamamlanacak ve birkaç yıl 
içinde yürürlüğe girecek olan yeni uluslararası 
vergi düzenlemeleri Türk şirketlerini de 
yakından ilgilendirmektedir. Taslak halde 
kamuoyunun görüşüne sunulan düzenlemeler 
sadece dijital sektörde faaliyet gösteren 
şirketleri değil, aynı zamanda çok uluslu 
şirketleri de etkileyecektir. Bu durum OECD 
tarafından yayınlanan taslak dokümanda da açık 
olarak belirtilmektedir. Bu konuda transfer 
fiyatlandırması ile ilgili getirilecek yeni 
düzenlemelerin Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde özellikle Kar Bölüşüm Yöntemi’nin 
pratikte daha fazla kullanılması ile 
sonuçlanacağını beklemekteyiz. 

Son yıllarda çok uluslu Türk şirketlerinin (örneğin 
tekstil sektöründe faaliyet gösteren gruplar) e-
ticaret faaliyetlerinin çok fazla arttığını, ayrıca 
dijital sektörde faaliyet gösteren ve yurtdışına 
açılmış çok sayıda şirketin (örneğin, oyun 
şirketlerinin) olduğunu dikkate aldığımızda 
uluslararası düzeyde devam etmekte olan 
çalışmalar ve yeni vergi düzenlemeleri Türk 
şirketlerinin uluslararası faaliyetlerini ciddi 
şekilde etkileyecektir. O nedenle, çok uluslu 
Türk şirketlerinin ve dijital sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerin uluslararası gelişmeleri 
yakından takip etmelerini tavsiye etmekteyiz. 

 

Centrum Uluslararası Danışmanlık Ekibinin 
uluslararası vergi konularında önemli bir bilgi ve 
tecrübesi bulunmaktadır. Dijital ekonominin 
vergilendirilmesine yönelik uluslararası gelişmeler 
ve OECD’nin yeni teklifini ele alan bültenimize 
ilişkin sorularınız için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 
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