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HOLLANDA: TÜRK ŞİRKETLERİNİ 
İLGİLENDİREN ÖNEMLİ VERGİ GELİŞMELERİ 
 
1. Temettü Dağıtımda Yeni Stopaj 

Uygulaması 
 
Hollanda Maliye Bakanlığı, 2017 yılının ikinci 
yarısında Hollanda’da kurulu şirketlerin kar 
dağıtımlarına ilişkin getirilecek yeni 
düzenleme ile ilgili taslak bir kanun metni 
yayınlamıştı. Bu çalışmalarda sona gelindi ve 
yeni düzenleme, Hollanda Alt Meclisi (Dutch 
Lower House) tarafından 23 Kasım 2017’de 
kabul edildi. Yeni stopaj uygulaması 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 
uygulamaya konulacak.  
 
Bu değişiklik özellikle yurtdışında yatırımları 
olan ve yurtdışı iştiraklerini Hollanda 
üzerinden yöneten Türk şirketlerini yakından 
ilgilendiriyor. Yeni düzenlemenin özellikle, 
aktif olarak ticari faaliyetlerde bulunan ve 
vergiden kaçınmak amacıyla kurulmayan 
şirketlere önemli bir avantaj sağlanacağı 
anlaşılıyor. 
 
1.1. Holding Yapıdaki Kooperatifler 

 
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak 
yeni düzenlemeye göre, holding yapıda 
hareket eden kooperatiflerin (holding 
cooperatives) en az %5 hissesine sahip 
hissedarlara dağıtılan temettülere prensip 
olarak %15 stopaj uygulanacaktır; ancak bu 
oran vergi anlaşması, AB vergi mevzuatı ya da 
Hollanda vergi mevzuatı ile daha düşük 
oranda uygulanabilmektedir.  
 
Ayrıca, holding kooperatifler aktif olarak ticari 
faaliyetlerde bulunuyorsa (Objective Test) ve 
vergiden kaçınmak gibi bir amaçla 
kurulmadıysa (Subjective Test) ve temettü 
dağıtılan kişi Hollanda’nın çifte vergilendirme 
anlaşması imzaladığı bir ülkenin (Qualifying 
State) mukimi ise, dağıtılan temettü üzerinden 
herhangi bir stopaj uygulanmayacaktır. 
 
Bunların yanında, bir kooperatif yapının 
holding yapıda kooperatif sayılabilmesi için 
ana faaliyetinin en az %70’i iştirak edilen 
şirketlerin hisselerinin elde tutulması veya 
doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili kişilerin 
finansmanını üstleniyor olması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, bu şartlardan 
birisinin karşılanamaması durumunda bir 

                                                           
1 Beslooten Venootschaap (BV): Limited şirket 

kooperatif yapı, holding yapıda kooperatif 
olarak kabul edilmeyecek ve bu yapı 
üzerinden dağıtılan kar payları için getirilen 
istisnadan faydalanılamayacaktır. 
 
%5’lik hissedarlığın tespitinde sadece 
hisselerin doğrudan elde tutulması değil aynı 
zamanda hissedarlar ile ilişkili olan taraflarca 
tutulan (dolaylı hissedarlık) hisseler de dikkate 
alınacaktır. Böylece, kooperatifin bağlı olduğu 
grubun üyelerinin hissedarlığı da %5’lik 
hissedarlığın hesaplanmasında dikkate 
alınacaktır. 
 
Bu tür yapıların vergiden kaçınmak gibi bir 
amaçla kurulup kurulmadığının tespitinde ise 
OECD 6 No.lu BEPS Eylem Planı (BEPS Action 
Plan Action 6) kapsamında getirilen “Principal 
Purpose Test” dikkate alınacaktır. 
 
1.2. BV1 ve NV2’ler 

 
Operasyonel ve holding yapıda hareket eden 
NV ve BV’ler tarafından hissedarlarına 
dağıtılan temettülere prensip olarak %15 
oranında stopaj uygulanacaktır. Ancak bu 
oran vergi anlaşması, AB mevzuatı ya da 
Hollanda vergi mevzuatı ile belirlenen oranda 
(çoğu durumda daha düşük oranlarda) 
uygulanacaktır. 
 
Bunun yanında; 
 

 NV/BV şeklindeki şirketler aktif olarak 
ticari faaliyetlerde bulunuyorsa (şirket 
vergiden kaçınmak gibi bir amacı gütmek 
amacıyla kurulmadıysa),  

 ilgili hissedar NV/BV’nin en az %5’lik bir 
hissesini elinde tutuyorsa ve  

 temettü dağıtılan hissedar Hollanda’nın 
çifte vergilendirme anlaşması imzaladığı 
bir ülkenin mukimi ise  
 

dağıtılan temettü üzerinden herhangi bir 
stopaj uygulanmayacaktır. 

 
BV ve NV’ler açısından getirilen yenilik, 
ekonomik faaliyetin gerçek bir nitelik taşıması 
şartıyla bu tür şirketlerin de söz konusu 
istisnadan yararlanabilecek olmasıdır. 
Dolayısıyla, ilgili hissedar Hollanda’nın vergi 
anlaşmasının bulunduğu bir ülkede yerleşik 
ve ilgili şirkette en az %5 hissedarlığa sahip ise, 
o şirketin aktif ticari faaliyetleri bulunması, 
anlaşmaların kötüye kullanımı için 

2 Naamloze Vennootschap (NV): Anonim şirket 



 
 

 

kurulmamış ve “Principal Purpose Test”i 
geçiyor olması şartıyla, bu kişilere yapılan 
temettü dağıtımı da istisnadan 
yaralanabilecek ve stopajsız bir şekilde 
Hollanda dışındaki ortağa kar dağıtımı söz 
konusu olabilecektir. 
 
Örneğin, mevcut uygulamada BV ve NV’ler 
tarafından Türkiye’de mukim kurumlara 
yapılan kar dağıtımı üzerinden %5 stopaj 
kesilirken, getirilen yeni uygulama ile gerekli 
koşulların sağlanması şartıyla 1 Ocak 2018 
tarihinden sonra bu oran %0 olarak 
uygulanacaktır. 
 
1.3. Yeni Temettü Uygulamasının Türk 

Şirketlerine Olası Etkileri 
 
Hollanda’daki şirket, holding yapıda hareket 
eden bir kooperatif ise; 
 

 Hissedar, Hollanda’nın vergi anlaşmasının 
bulunmadığı bir ülkede yerleşik ise 
(örneğin, Cayman Adaları, Bermuda v.b.), 
ilgili şirketin aktif ticari faaliyet gösterip 
göstermediği ve söz konusu şirketin 
kötüye kullanım için kurulup 
kurulmadığına bakılmaksızın dağıtılacak 
temettülere %15 oranında stopaj 
uygulanacak, 

 Hissedar, Hollanda’nın vergi anlaşmasının 
bulunduğu bir ülkede yerleşik ve ilgili 
şirkette en az %5 hissedarlığa sahip ise, 
ilgili şirketin aktif ticari faaliyet 
göstermesi, anlaşmaların kötüye 
kullanımı için kurulmamış olması ve 
“Principal Purpose Test”in geçilmesi 
şartıyla dağıtılacak temettüye stopaj 
uygulanmayacak, 

 Hissedar, Hollanda’nın vergi anlaşmasının 
bulunduğu bir ülkede yerleşik ve ilgili 
şirkette %5’den fazla hissedarlığa sahip 
ancak şirket aktif ticari faaliyette 
bulunmuyor (“Objective Test”i 
geçemiyor) veya anlaşmaların kötüye 
kullanımı için kurulmuş ise (“Subjective 
Test”i geçemiyorsa) dağıtılan temettüye 
%15 oranında stopaj uygulanacaktır. 

 
Hollanda’daki şirket, BV veya NV ise; 
 

 Nitelikli kabul edilen hissedarlara 
(Qualifying Shareholder3) yapılan temettü 

                                                           
3 Nitelikli kabul edilen hissedarlar (Qualifying 
Shareholders), Hollanda’nın vergi anlaşması imzaladığı 
ülkelerde mukim olan ve Objective Test veya 

dağıtımı stopaj vergisinden tamamen 
muaf olacak, 

 Bunun dışında BV veya NV tarafından 
dağıtılan temettülere prensip olarak %15 
stopaj uygulanacak; ancak varsa vergi 
anlaşması, AB mevzuatı ya da Hollanda 
vergi mevzuatı ile belirlenen indirimli 
oranlar geçerli olacaktır. 
 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzere, Hollanda’da holding yapıda hareket 
eden bir kooperatif ile BV veya NV arasında 
kar dağıtımı açısından bir fark kalmadığı 
görülmektedir. Bu da birçok Türk şirketi için 
Hollanda’daki şirket yapılarını sadeleştirme ile 
sonuçlanabilir. Dolayısıyla, bu konudaki 
gelişmelerin etkilerini detaylı olarak 
incelemek yararlı olacaktır. 
 
1.4. Yeni Uygulamanın Yürürlük Süresi ve 

Önceki Dönemlere Ait Temettülere 
Etkisi 
 

Yukarıda da bahsedildiği üzere, yeni temettü 
stopaj uygulaması 1 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren geçerli olacaktır. Buradaki en önemli 
soru, önceki dönemlerde elde edilmiş 
bulunan ve şirket varlıkları arasında yer alan 
dağıtılabilir kar paylarına uygulanacak stopaj 
oranına ilişkindir.  
 
Yapılan düzenlemeye bakıldığında, herhangi 
bir geçiş döneminin (Grandfathering Rule) 
veya kısıtlayıcı düzenlemenin söz konusu 
olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, önceki 
dönemlerde elde edilmiş olmakla birlikte 1 
Ocak 2018 tarihine kadar dağıtılmamış 
bulunan karların bu tarih sonrasında 
dağıtılması durumunda yeni uygulamadan 
(%0 oranlı stopaj) yararlanmak mümkün 
göründüğü düşünülmektedir. 
 
Bu durum özellikle yakın zamanda kâr payı 
dağıtmayı planlayan Türk şirketleri için önem 
arz etmektedir. Buna göre, geçmiş yıllara 
ilişkin kar dağıtımının 31 Aralık 2017 tarihinden 
sonra yapılmasının şirketler için önemli bir 
avantaj sağlayabileceği düşünülmektedir. 
Ancak, bu konudaki değerlendirmeler 
sırasında Kurumlar Vergisi Kanununun 7. 
Maddesinde düzenlenen “Kontrol Edilen 
Yabancı Kurum Kazancı” hükümlerinin de 
dikkate alınması yerinde olacaktır. 
 

Subjective Test’en birini geçen kişileri ifade 
etmektedir. 



 
 

 

2. Hollanda’da Ülke Bazlı Raporlama 
Yapacak Çok Uluslu Türk Şirket 
Gruplarının Yaklaşan Yükümlülükleri 
 

Ülke bazlı raporlama kapsamına konsolide 
gelir toplamı 750 Milyon Avro’yu geçen tüm 
çok uluslu Türk şirket grupları girmektedir. 
Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country 
Reporting) ile ilgili Türkiye'de henüz herhangi 
bir yasal düzenleme yapılmadığı için çok 
uluslu Türk gruplarının diğer ülkelerde 
raporlama yapma zorunluluğu doğmuştur.  
 
Dolayısıyla, OECD ve G-20 ülkeleri tarafından 
yapılan düzenlemeler sonucunda çok uluslu 
şirketlerin, grubun ana şirketinin bulunduğu 
ülkede bildirim yapılmadığı durumlarda, söz 
konusu bildirime ilişkin yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi konusunu, başka bir 
ülkedeki vekil olarak atanmış (Surrogate 
Company) ve ana şirket olarak kabul edilecek 
olan şirkete devretmesi gerekmektedir.  
 
Bu durum halihazırda çok uluslu Türk 
şirketleri için geçerli olduğu için birçok Türk 
grubunun Hollanda’da raporlama yapmayı 
tercih ettiğini gözlemlemekteyiz. Buna göre, 
Hollanda’da mukim grup şirketi grup adına 
nihai ana şirket olarak hareket edeceğini, 
Hollanda Vergi İdaresine beyan etmiş 
durumdadır.  Dolayısıyla, Türk grubunun ülke 
bazlı raporlamayı Hollanda Vergi İdaresine 31 
Aralık 2017 tarihine kadar yapması 
gerekmektedir.  
 
Bu kapsamda, çok uluslu Türk gruplarının 
ülke bazlı raporlama yükümlülüklerini 
Hollanda’da yerine getirmeleri için yaklaşık 1 
aylık bir süre kalmıştır. Bu bildirimin 
yapılmaması durumunda çok uluslu Türk 
şirketlerinin Hollanda’da yüksek miktarlı 
usulsüzlük cezasına çarptırılmaları ve daha da 
önemlisi inceleme ile karşı karşıya kalmaları 
riski bulunmaktadır.  
 
Diğer bir konu ise, hazırlanacak ülke bazlı 
raporlamanın formatının (Örneğin Excel) XML 
formatına dönüştürülmesi ve dosyanın XML 
formatında 31 Aralık 2017’ye kadar Hollanda 
Vergi İdaresinin sistemine yüklenmesi 
gerekmektedir. Sürenin de kısaldığını dikkate 
aldığımızda, çok uluslu Türk gruplarına ülke 
bazlı raporlamanın hazırlanmasına ilişkin 
çalışmaların hızlandırılmasını tavsiye 
etmekteyiz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramazan BİÇER 
Ortak, Danışmanlık Hizmetleri Lideri 
E-mail: ramazan.bicer@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 216 504 2066 
 

Centrum Consulting'in “Hollanda 
Temettü Vergilendirme Rejimi” ve 
"Ülke Bazlı Raporlama" konuları ile ilgili 
önemli bir bilgi ve tecrübesi 
bulunmakta ve hali hazırda çok sayıda 
çok uluslu Türk şirket grubuna bu 
hizmetleri sunmaktadır. 

Hollanda Temettü Vergilendirme 
Rejimi ve Ülke Bazlı Raporlama ile ilgili 
hizmetlerimiz ve bültenimiz hakkında 
detaylı bilgi almak için lütfen bize 
ulaşınız. 

ke Bazlı Raporlama ile ilgili hizmetlerimiz 
hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize 
ulaşınız. 

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ 
Yönetici Ortak, YMM 
E-mail: burcin.gozluklu@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 216 504 2066 


