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HOLLANDA SINIR ÖTESİ İŞLEMLERE 
DAİR BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
GETİRİYOR 

Vergi şeffaflığı konusunda 2000’li yıllarda 
uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen 
politikalar paralelinde Avrupa Birliği 
mevzuatında da birtakım düzenlemelere yer 
verilmiş, Mart 2018’de sınır ötesi agresif vergi 
planlama düzenlemeleri sunan aracıları ve 
vergi mükelleflerini hedefleyen zorunlu 
bilgilendirme kuralları kabul edilmiştir. 25 
Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
“Aracılar İçin Zorunlu Bilgilendirme 
Yükümlülüklerine Dair 2018/822 No.’lu 
Avrupa Birliği Direktifi (Direktif)” gereğince, 
üye devletlerin söz konusu direktif 
hükümlerini 31 Aralık 2019’a kadar iç 
mevzuatlarına aktarmaları gerekmektedir. 

Bu düzenleme 1 Temmuz 2020'den itibaren 
Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinde 
yürürlüğe girecektir. Düzenlemelere bağlı 
olarak bildirimi yapılacak bilgilerin 31 Ağustos 
2020 tarihine kadar üye devletler arasında 
otomatik olarak paylaşılması da 
öngörülmektedir. Buna göre, aracılar ve ilgili 
vergi mükelleflerinin ilk bildirimlerin 
yapılacağı tarihe kadar 25 Haziran 2018 
tarihinde veya bu tarihten sonraki sınır ötesi 
işlemleri hakkında bilgi vermeleri zorunlu 
kılınmıştır. 

Hollanda hükümeti de söz konusu Direktif 
hükümlerinin iç mevzuata adapte edilmesine 
dair 19 Aralık 2018’te görüşe açtığı ve 12 
Temmuz 2019’da yayımladığı bir kanun 
tasarısı hazırlamıştır. Bültenimizde, kanun 
tasarısına kaynaklık eden Avrupa Birliği 
Direktifine değinilerek konunun Hollanda’daki 
uygulaması ile ilgili değerlendirmelere yer 
verilmiştir. 

1. Vergi Şeffaflığı Kavramı ve 
Uluslararası Çalışmalar 

Vergi hukukunda şeffaflık kavramı, vergi 
kaçırma ya da vergiden kaçınma girişimlerini 
azaltmaya yönelik standartların oluşturulması 
ile bu standartları uluslararası hale getirip 
otomatik bilgi paylaşımı ile ortak adım atmaya 
yönlendirmek için devletler arasında 
yükümlülüklerin belirlenmesini ifade 
etmektedir. 

Kamu otoritesinin dış dünyaya karşı şeffaf 
olması şeklindeki genel anlamından farklı 
olarak, vergi hukukunda şeffaflık ilkesi 

yalnızca vergi idaresinin değil vergi 
mükelleflerinin de şeffaf hale gelmelerini 
içermektedir. Dolayısıyla, vergi ödevi ilişkisinin 
hem vergi idaresini hem de vergi mükellefi 
tarafını da kapsaması nedeniyle oldukça 
geniş bir kavram olarak ele alınmaktadır. 

Vergi şeffaflığı özellikle 2008 ekonomik 
krizinden sonra ülkelerin bütçe açıkları, kara 
para ve terörün finansmanıyla mücadele 
arayışları sonucunda G20 Ülkelerinin, “banka 
gizliliği döneminin kapanmasına” dair 
politikaları gereği ortaya konulmuş, bu ülkeler 
2009 yılında otomatik bilgi değişimi ve 
dolayısıyla vergi mükellefleri açısından 
bildirim yükümlülüğü getirilmesine dair 
önemli adımlar atmıştır. 

1990’lı yıllardan itibaren vergi şeffaflığı 
konusuna eğilen “Ekonomik Kalkınma ve İş 
birliği Örgütü (OECD)” bünyesinde 2000’li 
yılların başında kurulan “Vergi Amaçlı Şeffaflık 
ve Küresel Bilgi Değişimi Forumu (Forum)” 
2009 yılının Eylül ayında yeniden 
yapılandırılarak, vergi şeffaflığı konusunda 
uluslararası standartların uygulanmasıyla ilgili 
çalışmaların merkezi haline getirilmiştir.  

Türkiye dahil 154 ülkenin katılım sağladığı 
Forum, G20 ve OECD desteğiyle vergi 
şeffaflığı konusundaki standartların 
belirlenmesi ve bilgi değişimi standartlarının 
işlevselliğini artırmak için gerçek lehtar 
(beneficial owner) bilgilerine erişim 
konusunda da hali hazırda çalışmalar 
yürütmekte, vergi amaçlı bilgi değişimi 
konusunda uluslararası düzeyde kabul 
edilmiş standartların uygulanmasını 
desteklemektedir.  

2. Aracılar İçin Zorunlu Bilgilendirme 
Yükümlülüklerine Dair Avrupa Birliği 
Direktifi 

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer 
alan 17 devleti barındırması yanında, G20 
üyesi olan Avrupa Birliğine üye ülkeler vergi 
şeffaflığı konusunda getirilmesi planlanan 
standartların kabulü ve bunların üye 
devletlerde hayata geçirilmesi amacıyla 13 
Mart 2018 tarihinde bir araya geldikleri 
ECOFIN Konsey toplantısında aracılar ve vergi 
mükellefleri için zorunlu bilgilendirme 
kurallarına dair bir anlaşmaya varmışlardır.  

Avrupa Birliği, anlaşma sonucunda ortaya 
konulan “Aracılar İçin Zorunlu Bilgilendirme 
Yükümlülüklerine Dair Direktif” ile “Vergi 



 
 

 

 

Alanında İdari İş Birliği Direktifinde (Directive 
on administrative cooperation in the field of 
taxation - DAC 6)” birden fazla üye devlet veya 
bir üye devlet ile birlik dışı bir ülkeyi içeren 
“agresif sınır ötesi vergi planlama 
düzenlemeleri” sunan aracıları hedefleyen 
“zorunlu bilgilendirme kurallarını” kabul 
etmiştir.   

Avrupa Komisyonu’nun teklifi sonucunda 5 
Haziran 2018 tarihinde, aracı kişiler ve vergi 
mükellefler için zorunlu bilgilendirme kuralları 
getiren “Vergi Alanında İdari İş Birliği 
Direktifi”nde değişiklik yapılmış ve düzenleme 
ile Direktif’in son hali Avrupa Birliği Resmî 
Gazetesi’nde yayımlanarak 25 Haziran 2018 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Direktif’in 
getirilme gerekçesi ise, üye devletlerin 
doğrudan vergilere (gelir ve kurumlar vergisi) 
ilişkin vergi tabanlarını korumalarına ve vergi 
gelirlerini arttırmalarına yardımcı olmak ve 
zorunlu bilgilendirme yükümlülüğü ile daha 
adil bir vergi ortamının ortaya çıkmasını 
sağlamaktır. 

Söz konusu Direktif, üye devletlerin uyum 
sağlayacak mevzuatı, düzenlemeleri ve idari 
hükümleri iç mevzuatlarına en geç 31 Aralık 
2019 tarihine kadar adapte etmelerini ve söz 
konusu düzenlemeleri resmî gazetede 
yayımlamalarını zorunlu kılmaktadır. İç 
mevzuata aktarılan hükümler, 1 Temmuz 
2020’den itibaren üye devletlerde geçerli 
olacaktır. Düzenlemelere bağlı olarak bildirimi 
yapılacak bilgilerin 31 Ağustos 2020 tarihine 
kadar üye devletler arasında otomatik olarak 
paylaşılması da öngörülmektedir. 

Diğer bir ifadeyle, ilk bildirimlerin 31 Ağustos 
2020’de yapılması yanında aracılar ve ilgili 
vergi mükelleflerin 25 Haziran 2018 tarihinde 
veya bu tarihten sonrasında 
gerçekleştirecekleri bazı sınır ötesi işlemleri 
hakkında mali idarelere bilgi vermeleri 
zorunlu kılınmıştır. 

2.1. Direktif Kapsamında “Aracı” 
Kavramı 

Direktif kapsamında yer alan bildirim 
yükümlülüğü, prensip olarak “aracılar” olarak 
tanımlanan gerçek veya tüzel kişilere 
uygulanmaktadır. Aracılar; 

 Bildirim kapsamında yer alan herhangi 
bir sınır ötesi vergi planlaması, 
pazarlanması, organizasyonu ve 

uygulanmasını sağlayan veya yöneten 
kişiler ile 

 Bildirim kapsamında yer alan “sınır ötesi 
vergi planlaması” ile ilgili olarak destek 
sağlanması hakkında bilgi sahibi olan 
veya bilgi sahibi olduğu makul olarak 
beklenebilecek kişileri ifade 
etmektedir. 

Direktif’in kapsamımda yer alan aracılar, AB 
mevzuatı kapsamında vergi mükellefiyetinin 
doğmasına neden olan bir varlığa (işyeri, 
şirket ve benzeri varlık) sahip olanlar ile AB 
sınırlarında profesyonel hizmet veren, 
denetleme veya düzenleme kuruluşlarına 
kayıtlı veya üye olan kişiler olarak 
belirlenmiştir. 

Söz konusu düzenleme ile getirilen kurallar 
sonucunda kurum veya kişi olarak faaliyette 
bulunan vergi profesyonelleri (mali 
müşavirler, muhasebeciler, vergi avukatları, 
vergi müşavirleri ve vergi danışmanları gibi 
meslek mensuplarını) ile banka ve avukatların 
dahil oldukları ve agresif vergi planlamasını 
içeren durumları ilgilendirmektedir. Bu tür 
durumlarda aracı olarak adlandırılan tarafların 
AB ülkesindeki vergi makamlarını 
bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

2.2. Direktif Kapsamında Agresif Vergi 
Planlaması ve Uygulaması 

Direktif metninde açık bir şekilde “agresif 
vergi planlaması” tanımı yer almamaktadır. 
Terimin açık bir tanımı yerine, vergi 
planlamasının varlığını gösteren emareler 
(hallmarks) veya zorunlu bildirim 
yükümlülüğünü zayıflatmaya yönelik 
karinelerden bahsedilmektedir.  

Direktif’te örnek vermek yoluyla yer verilen 
durumlar ve düzenleme ile özetlenen ayırt 
edici emarelerin en az birinin varlığı halinde 
bildirim yükümlülüğü doğmaktadır: Söz 
konusu durumlara ilişkin bazı örneklere 
aşağıda yer verilmiştir: 

 İşlemde sıfır veya düşük vergi oranına 
sahip bir ülkede mukim olan bir alıcıya 
kaynak ülkede gider olarak indirilebilir 
bir sınır ötesi ödeme yapılması 

 Vergi planlamasını içeren işlem 
sonucunda sağlanacak vergi avantajı ile 
aracılık hizmeti arasında bağlantı 
bulunması 



 
 

 

 

 Aynı varlık üzerinden birden fazla 
ülkede amortismana tabi tutmayı 
sağlamak amacıyla yapılan işlemler 

 Aynı gelir üzerinden birden fazla ülkede 
vergi indirimlerinden faydalanmayı 
sağlamak 

 İlişkili kişilerle gerçekleştirilen 
işlemlerde AB veya uluslararası transfer 
fiyatlandırması kurallarına aykırı 
davranmak 

 İşlemin yetersiz ya da zayıf şekilde 
uygulanan kara para aklamayı önleme 
mevzuatına sahip bir ülke/devlet ile 
gerçekleştirilmesi 

 AB şeffaflık kuralları uyarınca gerektiği 
gibi gelir beyan etmekten kaçınmak için 
kurulmuş bir yapı içermesi 

 Zarar eden bir şirketin söz konusu 
geçmiş yıl zararlarından faydalanmak 
amacıyla devralınması 

 AB veya OECD tarafından bilgi değişimi 
anlamında iş birliği yapmayan ülkeler 
ile işlemler gerçekleştirilmesi 
 

2.3. Vergi Planlaması Kapsamının 
Belirlenmesi ve Bildirim Yükümlülüğü 
ile Uygulanacak Cezalar 

Bildirim yükümlülüğünün kapsamına kural 
olarak yalnızca doğrudan vergilerle ilgili 
işlemler dahil olmakta olup, düzenleme 
öncelikle kurumlar vergisi ve gelir vergilerine 
odaklanmaktadır. KDV gibi dolaylı vergiler 
kapsam dışında kalsa da düzenleme, belli 
durumlarda bazı dolaylı vergiler için de 
uygulanabilecektir. 

Düzenleme 1 Temmuz 2020’den itibaren üye 
devletlerde geçerli olacaktır. Düzenlemelere 
bağlı olarak bildirimi gereken bilgilerin 31 
Ağustos 2020 tarihine kadar Üye Devletler 
arasında otomatik değişimi de gerekmektedir. 
Direktif, üye devletlere düzenleme 
kapsamında yer alan aracılar ve vergi 
mükellefleri tarafından zorunlu bildirim 
kurallarının ihlal edilmesi halinde 
uygulanacak cezalara ilişkin kurallar koyma 
yükümlülüğü getirmekte ve “etkili, orantılı ve 
caydırıcı olması ilkesi” ile uyumlu olması 
şartıyla cezalara dair düzenleme yetkisini üye 
devletlere bırakmaktadır. 

3. Hollanda Tarafından Bildirim 
Yükümlülüğüne Dair Çıkarılan Kanun 
Tasarısı 

Direktif, üye devletlere 31 Aralık 2019 tarihine 
kadar gerekli olan kanun, yönetmelik ve idari 

hükümleri iç mevzuatlarına aktararak 
yayımlama yükümlülüğü getirmiştir. Bildirim 
yükümlülüğü dahil olmak üzere direktif 
hükümleri Hollanda’da 1 Temmuz 2020'den 
itibaren uygulanacaktır. 

Taslak düzenleme ile vergi planlaması içeren 
durumlardan birinin gerçekleşmesi 
durumunda izleyen 30 gün içinde Hollanda 
Vergi İdaresine bildirim yükümlülüğü 
getirilmektedir. 30 günlük sürenin başlangıcı 
ise; 

 bildirilecek sınır ötesi işlemin 
uygulamaya geçirilmesinden sonraki 
gün, 

 bildirilecek sınır ötesi işlemin 
uygulamaya hazır hale gelmesinden 
sonraki gün veya 

 bildirilecek sınır ötesi işlemin 
uygulanmasındaki ilk adımın 
gerçekleştiği gün olacaktır. 

Bildirime konu edilecek bilgiler her bir AB 
üyesi devletin yetkili vergi otoriteleri 
tarafından idari iş birliği konusunda 
oluşturulacak “Ortak İletişim Ağı (Common 
Communication Network)” kullanılarak her 
çeyrek dönem için, bildirimin yapıldığı çeyreği 
takip eden bir ay içerisinde otomatik olarak 
değiştirilecektir.  

Aracılar ve ilgili vergi mükelleflerinin 25 
Haziran 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra 
bildirilecek sınır ötesi düzenlemeler hakkında 
bilgi vermeleri gerekecektir. Diğer bir deyişle, 
ilk bildirilecek işlemler 25 Haziran 2018 ile 
Direktif’in uygulamaya konulacağı 1 Temmuz 
2020 arasında gerçekleşen işlemler olacaktır.  

3.1. Kanun Tasarısının İçeriği 

Hollanda hükümeti, Direktif hükümlerinin iç 
mevzuata aktarılması çalışmaları kapsamında 
19 Aralık 2018 tarihinde kanun tasarısını ilgili 
tarafların görüş bildirebilmesi için web 
sitesinde yayınlamış ve 1 Şubat 2019’a kadar 
tasarı hakkındaki görüşleri almıştır. Hollanda 
Hükümeti’nin 12 Temmuz 2019 tarihinde 
yayımladığı kanun tasarının kanunlaşması ile 
bildirim yükümlülüğü altında olacak aracılar, 
bildirilecek bir sınır ötesi düzenlemenin 
uygulanmasını tasarlayan, pazarlayan, 
organize eden veya uygulamaya hazır kılan 
herhangi bir kişi olarak geniş bir şekilde 
tanımlanmıştır.  



 
 

 

 

3.1.1. Bildirim Yükümlülüğü Bulunan 
Taraflar  

Kanun tasarısında aracının gerçek veya tüzel 
kişi olmasına dair bir sınırlama 
bulunmamaktadır. “Aracı” tanımı, tüm vergi 
danışmanlarını, muhasebecileri, avukatları ve 
sınır ötesi işlemlerde vergi mükelleflerine 
danışmanlık yapan diğer profesyonelleri de 
içermektedir. Ayrıca, trust hizmetleri sunan 
profesyoneller ve aile ofisleri gibi işlemlerin 
uygulanmasını yöneten profesyoneller de 
aracı tanımı kapsamında yer almaktadır. 

Bir aracının mevcut olmaması halinde ise 
(örneğin, aracının AB dışına ikamet etmesi 
veya ilgili işlemlerin şirket içinde 
gerçekleştirilmesi hallerinde) bildirim 
yükümlülüğü ilgili vergi mükellefine 
düşmektedir. 

İlgili vergi mükellefi ise bildirilecek bir sınır 
ötesi işlemin uygulanması için uygun hale 
getirildiği veya bildirime esas sayılacak bir 
sınır ötesi işlemi uygulamaya hazır olan veya 
böyle bir düzenlemenin ilk adımını uygulayan 
herhangi biri olarak tanımlanmaktadır. Bunun 
yanında bildirim yükümlülüğü sadece AB 
vergi mükelleflerine sunulan sınır ötesi 
düzenlemelerle sınırlı olmayıp, işlemin en az 
bir AB üye devleti içermesi yeterli olmaktadır. 

3.1.2. Bildirim Yükümlülüğüne Esas 
Olacak Düzenlemeler 

Belli ayırıcı emareler (hallmarks) içeren sınır 
ötesi düzenlemeler (arrangements), esas 
menfaatin veya esas menfaatlerden birinin 
vergi avantajı sağlamak olduğu durumlarda 
bildirilmek zorundadır. Tasarıda yer alan 
emare/ayrıcı nitelik kavramı, “olası vergiden 
kaçınma riski göstergesi olan sınır ötesi bir 
düzenlemenin özelliği” olarak 
tanımlanmaktadır. Ayırt edici emareler genel 
ve özel emareler olarak ikiye ayrılmıştır. Genel 
emareler ve özel emareler sadece fayda 
testinin (benefit test) uygulanabilir olması 
durumunda geçerli olmaktadır.  

Fayda testi ise “ilgili tüm durum ve koşulları 
göz önünde bulunduran bağımsız üçüncü bir 
kişinin, esas kazancın veya esas 
menfaatlerden birinin vergi avantajına konu 
olduğunu makul bir şekilde 
bekleyebileceğinin kabul edildiği" 
durumlarda geçilmiş sayılmaktadır. 
Emarelerin varlığına yönelik test sonucu 

bildirilmesi gereken durumlar açısından 
aşağıdaki örneklere ver verilmiştir: 

 Vergi mükellefinin vergi avantajı elde 
edilmesi konusunda gizlilik 
yükümlülüğü altına girmesi durumu 

 Aracının hizmet karşılığı aldığı ücretin 
vergi avantajına bağlı olarak 
belirlenmesi durumu 

 İşlemin uygulanması için büyük 
ölçüde özelleştirilmesine gerek 
kalmadan standartlaştırılmış 
belgelere dayanması durumu 

 İşleme katılan tarafın vergi zararlarını 
kullanmak için zararda olan bir şirketi 
satın alması durumu 

 İşlemin gelirin daha düşük bir oranda 
vergilendirilmiş veya istisna 
kapsamındaki gelire dönüştürücü 
etkiye sahip olduğu durum, 

 İşlemin ticari fonksiyonu olmayan 
işletmelerce yapılacak fonlama 
unsurlarını içermesi durumu. 

Bazı sınır ötesi işlemlerin ise her durumda 
bildirilmesi zorunlu olacaktır. Bunlar ise 
aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

 Belirli özel koşulların yerine 
getirilmesi ile ilişkili şirketler arasında 
indirilebilir nitelikte olan sınır ötesi 
ödemeleri içeren işlemler, 

 Belli bir varlığa ait amortisman için 
yapılacak indirimlerin birden fazla 
ülkede talep edilmesini içeren 
işlemler, 

 Birden fazla ülkede aynı gelir kalemi 
için çifte vergilendirme kapsamında 
indirim talep edildiği haller, 

 İlgili ülkede bulunan varlıkların vergi 
tutarının önemli oranda farklılaşacağı 
başka ülkeye transferini içeren 
işlemler;  

 Yasal düzenlemeler uyarınca bildirim 
yükümlülüğünü engelleme amacı 
içeren işlemler;  

 Nihai lehdarın tespit edilemediği 
işlemler; 

 Transfer fiyatlandırması açısından 
koruyu hükümlere (safe harbours) 
göre gerçekleştirilen işlemler;  

 Değerlemesi zor gayrimaddi 
varlıkların transferini içeren 
düzenlemeler 

 Tahmini FAVÖK (EBIT)'ün 3 yıl içinde 
en az % 50 oranında azalacağı şekilde 
grup içi sınır ötesi fonksiyon, risk veya 
varlık transferi içeren işlemler. 



 
 

 

 

3.1.3. Hollanda’da Uygulanacak 
Cezalar 

Sınır ötesi düzenlemelerin bildirilmesinin 
gerekip gerekmediğine dair ispat 
yükümlülüğü aracı ve ilgili vergi mükellefine 
aittir. Kanun tasarısına göre aşağıdaki 
durumlarda 830.000 Euro'yu geçmeyen bir 
idari para cezası takdir edilerek ilgili tarafa 
uygulanacaktır: 

 Yükümlülüğe uymamak 
 Yükümlülüklere uymamak için kast 
veya ağır ihmalde bulunulması 

 -Yükümlülüğe zamanında uymamak 
 -Yükümlülüğe tam olarak veya doğru 
biçimde uymamak  

Söz konusu para cezasının miktarı, durumun 
koşullarına bağlı olarak ve hem azaltıcı hem 
de ağırlaştırıcı koşullar dikkate alınarak orantılı 
biçimde belirlenecektir. Ciddi uyumsuzluk 
halleri ayrıca cezai kovuşturmaya da neden 
olabilecektir. İlgili cezalar aracılar yanında 
vergi mükellefleri için de geçerlidir. 

4. Değerlendirme ve Tavsiyelerimiz 

Halihazırda tasarı halindeki metnin 
kanunlaşması sonrasında Hollanda vergi 
makamları tarafından elde edilen bilgiler 
Direktif hükümleri uyarınca diğer AB üye 
ülkeleri ile otomatik olarak değişilecektir. 
“Aracı” tanımının geniş olması, çok sayıda 
“emare" veya “ayırıcı nitelikler” için geçerli 
olacak “Fayda Testini” uygulama zorluğu 
nedeniyle banka ve trust ofisleri gibi 
müşterilerine doğrudan vergi danışmanlığı 
vermeyen aracılar tarafından hangi sınır ötesi 
düzenlemelerin bildirilmesi gerektiği 
konusunda hala çok fazla belirsizlik 
bulunmaktadır. Tasarının yasalaşma 
sürecinde bu tür konuların daha fazla netliğe 
kavuşturulacağını düşünmekteyiz. 

Bunların yanında, konu Hollanda’da holding 
gibi yapıları bulunan Türk şirketlerini ya da 
yatırımcılarını da oldukça yakından 
ilgilendirmektedir. Öncelikle belirtmek 
gerekirse, Türk şirketlerinin 
gerçekleştirecekleri uluslararası işlemler 
(örneğin grup yapısının yeniden organize 
edilmesi) çalışmakta oldukları Hollandalı 
danışman şirketler tarafından Hollanda Vergi 
İdaresine bildirilecektir.  

Herhangi bir aracı olmadan örneğin 
Türkiye’deki bir danışmanlık şirketi desteği ile 

gerçekleştirilen işlemlerde ise, Türk şirketleri 
ya da yatırımcılarının Hollanda Vergi İdaresine 
AB ülkelerini ilgilendiren uluslararası 
işlemlerini bizzat kendilerinin bildirmeleri 
gerekecektir. 

Ayrıca, bu tür yükümlülüklerden kaçınmak 
içinde bulunduğumuz dönemde ve 
gelecekte pek mümkün görünmemektedir. 
Keza şeffaflığın ve uluslararası bilgi değişimi 
ve vergi idareleri arasındaki iş birliğinin 
oldukça arttığı bir dönemde bildirim 
yükümlülüklerinden kaçınmak fazlasıyla zor 
olacaktır.  

Sonuç olarak uygulanacak idari para 
cezalarını da dikkate aldığımızda özellikle 
Hollanda’da şirketleri bulunan Türk 
girişimcilerinin yeni dönemdeki bildirim 
yükümlülüklerine dikkate etmelerini tavsiye 
etmekteyiz. 

 

Centrum Uluslararası Danışmanlık Ekibinin 
Hollanda dahil uluslararası vergi konularında 
önemli bir bilgi ve tecrübesi bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, Hollanda iç mevzuatında getirilmesi 
planlanan ve aracı kişi ve şirketlere bildirim 
yükümlülüğü getirecek düzenlemelere ve 
bültenimize ilişkin sorularınız için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 
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