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HOLLANDA'DA BANKA VE TRUST 
ŞİRKETLERİ TARAFINDAN TALEP EDİLECEK 
TRANSFER FİYATLANDIRMASI 
DOKÜMANTASYONU 

Günümüzde resmi otoritelerin vergiden 
kaçınma amaçlı işlemlere giderek daha fazla 
odaklandığı ve çeşitli düzenlemelere konu 
ettiği aşikardır. Birçok ülkedeki ilgili 
kurumlar benzer bir anlayışla bu tür 
davranışların araştırılması ve önlenmesi 
amacıyla çeşitli önlemler alabilmekte; 
böylece ticari hayatta yer alan aktörleri, 
şirketler arası işlemleri ve vergi yapılarını 
daha dikkatli ve bilinçli şekilde 
gerçekleştirmeye yönlendirmektedir.  

Vergiye uyum ve vergiden kaçınma 
davranışlarının birçok ülkedeki gibi 
gündemde olduğu Hollanda’da, “Hollanda 
Mali Denetim Kanunu (Wet op het financieel 
toezicht)” bankalara yönelik vergiye uyum 
dahil olmak üzere ticari hayatı ilgilendiren 
birtakım tedbirleri alma yükümlülükleri 
düzenlemektedir. 

Bu doğrultuda bankaların, müşterileri 
tarafından hayata geçirilmek istenen 
vergiden kaçınma amaçlı uygulamalarını 
engelleyerek risk önleyici politikalar 
izlemelerini teşvik eden Hollanda Merkez 
Bankası (“HMB”, “De Nederlandsche Bank”), 
banka müşterilerinin vergiye uyumu 
konusunun 2019 yılı ajandasındaki öncelikli 
konular arasında olduğunu açıklamıştı.  

Bu amaçla, HMB yalnızca vergi kaçakçılığı 
sonucunu doğuracak kanuna aykırı yapıları 
değil, aynı zamanda kanuna uygun olmasına 
rağmen agresif kabul edilebilecek vergi 
planlaması içeren yapıları da odağına almış 
durumdadır. 

1. Hollanda Merkez Bankası’nın Vergi 
Uygulamaları Risk Yönetimine Dair 
Kılavuzu 

Bankalar ve trust şirketleri için 2019 Şubat 
ayında duyurulan, banka ve trust 
işlemlerinde uygulanacak iyi uygulamalar 
kılavuzunun taslak metni, Nisan ayına kadar 
kamuoyunun yorumlarına açılmış ve söz 
konusu kılavuzun nihai hali “İyi Uygulamalar 
- Müşteri Vergi Uygulamaları Risk Yönetimi 

(“Kılavuz”, Good practices fiscale 
integriteitsrisico’s bij cliënten van banken)” 
başlığıyla 2 Temmuz 2019 tarihinde 
Hollanda Merkez Bankası tarafından 
yayınlanmıştır. 

Söz konusu Kılavuz, banka ve trust 
şirketlerinin müşterilerinin vergi risklerinin 
nasıl analiz edileceği konusunda izlenecek 
iyi uygulamaları ortaya koymaktadır. Söz 
konusu analiz, bankaların ve trust 
şirketlerinin müşteri kabul prosedüründe, 
müşteri inceleme prosedüründe yahut risk 
analizinden kaynaklanan inceleme 
prosedürlerinde uygulanabilecektir. 
Transfer fiyatlandırması perspektifinden 
bakıldığında ise, özelikle bazı işlemlerin 
bankalar tarafından inceleme konusu 
edileceği öngörülmektedir: 

 Özellikle gayrimaddi varlıkları (marka, 
patent, know-how vb.) içeren 
işlemler, 
 Genel olarak, grup şirketleri 
arasındaki işlemler ile dış finansman 
kaynaklı borçlanma işlemleri 
 

1.1. Gayrimaddi Varlıkları İçeren 
İşlemler 

Kılavuz, gayrimaddi varlıkları içeren 
işlemlerin vergisel açıdan riskleri artırdığını, 
örneğin, karşılıklı royalti ödemelerinin vergi 
planlaması amaçlı işlemler olabileceğinin 
düşünülmesi gerektiğini belirtmektedir ve 
bu yönde bankaları uyarmaktadır.  

Bu nedenle, bankaların inceleme konusu 
yapacağı işlemlerin arkasındaki ekonomik 
gerekçeye ilişkin belgeler ile işlemin 
“Emsallere Uygunluk İlkesi”ne uygun 
olduğunu gösterir transfer fiyatlandırması 
belgelendirmelerini talep etmesi 
beklenmektedir. 

1.2. Grup Şirketleri Arasındaki İşlemler 
ve Dış Finansman Kaynaklı Borçlanma 
İşlemleri  

Kılavuza göre, bankaların müşterilerinden 
aşağıdaki sorulara cevap verebilecek 
transfer fiyatlandırması belgelerinin 



 
 

 

teminini talep etmesini iyi bir uygulama 
olarak kabul edilmektedir: 

 İlişkili şirketler arası işlemler ilgili 
grup yapısına ne şekilde uygun 
düşmektedir? 
 Emsallere Uygunluk İlkesi, 
fiyatlandırma ve sözleşme koşulları 
açısından uygulanmakta mıdır? 
 Şirketler arası işlemler vergi 
planlaması amacıyla mı 
gerçekleştirilmiştir? 

Ek olarak, Kılavuzdaki açıklamalara göre 
bankaların uygulamada dış finansman 
edinen müşterilere özellikle 
odaklanabileceğini düşünmekteyiz. Bu 
yönden, dış finansmanın banka 
müşterilerinin şirket profillerine ne şekilde 
uyduğunu ve dış finansmanın vergi amaçlı 
gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini 
(örneğin, borçlanma nedeniyle faiz indirimi) 
açıklamaları beklenecektir. Bunun yanında 
Kılavuz, bankalara ve trust şirketlerine 
müşterilerine üçüncü kişiler tarafından 
sağlanan karşılıklı akreditif ve teminatları 
irdelemelerini de tavsiye etmektedir. 

Rehbere göre bankaların vergiye uyum 
riskleri açısından mevcut veya yeni 
müşterilerini incelemeleri esnasında 
kullanabilecekleri bazı risk göstergeleri 
aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

 Grup yapısının karmaşıklığı ve 
şeffaflığı: Çoklu katmanlara sahip grup 

yapıları, birden çok ülkede faaliyet 
gösterme, SPV'ler, tröstler, vakıflar, 
hamiline hisse senetlerinin varlığı vb., 

 Faaliyet türü/sektör: Belirli sektörler 

diğerlerinden daha riskli olarak kabul 
edilebilecektir. Örneğin, gayrimenkul, 
inşaat, madencilik, petrol-gaz gibi 
sektörler bunların arkasındadır.  

 Bazı ülkeler/bölgeler: Şirketin hukuki 

merkezi, vergisel açıdan mukimliği, 
faaliyet gösterilen ülkeler, müşterilerin 
ve tedarikçilerin bulunduğu yerler göz 
önüne alınarak belirli ülke ya da 
bölgelerin diğerlerinden daha riskli 
olduğu düşünülebilir. 

 Hizmet sağlayıcıların (trust şirketleri 
ve danışmanlar) ve bankaların dahil 

olduğu işlemler: Kara paranın 

aklanmasını önleme (Anti-money 
Laundering) açısından riski yüksek olan 
veya banka gizliliğine sahip ülkelerde 
bulunan belirli hizmet 
sağlayıcılarının/bankaların dahil olduğu 
bazı işlemler diğerlerinden daha riskli 
olarak kabul edilebilir. 

 

2. Kılavuza Dair İstişare Oturumları: 
Sonuç Metni 

HMB tarafından kamuoyunun görüşleri 
alınmak amacıyla gerçekleştirilen istişare 
oturumlarında, bankalar ve özel sektör 
danışmanları ile banka yönetim kurulu 
üyeleri tarafından gerçekleştirilen iki 
oturumda taslak kılavuz metni tartışılmıştır. 
Sonuç metninden bağımsız olarak 
yayınlanan belgede, oturumlar sırasında 
ortaya atılan tartışma konuları 
netleştirmiştir. Bu belgede yer alan tartışma 
konuları ve sonuçları ise: 

 Hukuki açıdan bağlayıcı olmamakla 
birlikte, Kılavuz’un müşteri vergi 
riskleri ile ilgili yasal yükümlülüklerin 
yorumlanması ve uygulanması 
açısından bir rehber olarak 
uygulanması gerektiği, 
 Bankalara ve trust şirketlerine, 
müşteri kabulü ve müşteri izleme 
süreçlerinde vergi kaçakçılığı ile 
vergiden kaçınma eylemleri arasındaki 
farkın tespiti sorumluluğunun 
yüklendiği,  
 Kanun koyucunun vergiden kaçınma 
konusunda bankalar ve trust şirketleri 
tarafından daha fazla araştırma 
yapılmasını beklediği; bankaların ise 
müşterilerinin toplumda kabul 
edilemez sayılan eylemleri 
gerçekleştirmesini engellemeyi 
hedefleyecekleri, aynı şekilde 
müşterilerinin bankanın itibarına veya 
finansal piyasalara bu tür 
davranışlarıyla zarar vermesini 
önleme niyetinde olduğu, 
 HMB'nin, metnin bazı bölümlerinde 
yapılması talep edilen değişiklikleri 
onaylayarak netleştirdiği üzere, 
geçerli mevzuata uyumlu olarak risk 
bazlı bir yaklaşımı benimsediği, 



 
 

 

 Uygulama açısından, bankaların 
öncelikle her müşteriyi daha fazla 
incelenmesi, müşteri portföy taraması 
veya müşterinin bireysel vergiye 
uyumuna ilişkin risk profili açısından 
ise özellikle incelemelere 
odaklanması gerektiği şeklindedir.  
 

3. Yeni Düzenlemelere İlişkin 
Değerlendirmelerimiz 

Hollanda Merkez Bankası’nın yayımladığı söz 
konusu metinle, vergi konularında inceleme 
görev ve yetkisine sahip olan Maliye 
Bakanlığı’nın yetki alanına girmesi eleştiriye 
açıktır. Aynı zamanda HMB’nin vergiye uyum 
risklerini tanımlarken vergiden kaçınmaya 
yönelik eylemlerin gerçek hayatta yer alan 
tüm yönlerini ele alıp almadığının açık 
olmadığı hususu dikkat çekmektedir.  

Özellikle bankaların ilgili vergi yapısının 
hukuken kabul edilebilir olup olmadığının 
belirlenmesi açısından uygun kurumlar olup 
olmadığı sorgulanmaya açık olduğu halde, 
söz konusu Kılavuz’daki açıklamalar dikkate 
alındığında bankaların potansiyel bir vergi 
riski tespit etmeleri durumunda müşteri 
kabulü ve müşteri taleplerini 
reddedebilmesi mümkündür.  

Bu nedenle, Hollanda’da şirketleri bulunan 
ya da yeni şirket kuracak olan Türk 
yatırımcıların yukarıda açıklanan konulara 
dikkat etmeleri yanında şirketinizin; 

 yukarıda listelenen olası risk 
göstergeleri temelinde nasıl bir riske 
sahip olduğunun ortaya konmasını ve; 
 transfer fiyatlandırmasının konusuna 
giren işlemleri için mevzuata uygun 
belgelendirme hazırlanmasını tavsiye 
etmekteyiz.  

Bunların ışığında, uluslararası Türk 
yatırımcıların Hollanda’da bir şirket yapısı 
kurarken veya çeşitli işlemleri 
gerçekleştirirken, grup şirketleri arasında 
geçerli transfer fiyatlarının Emsallere 
Uygunluk İlkesi açısından uygunluğunu ve 
işlemlerin sıhhatini ortaya koymaları ve 
bunu belgelendirmeleri yerinde olacaktır.  

Böylece, hukuki açıdan kabul edilebilir olsa 
dahi verginin konusuna giren işlemlerin 
gerçekleştirilememesi veya örneğin, banka 
hesabının açılamaması gibi olumsuz 
durumların önüne geçinilebilecektir. 
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Centrum Uluslararası Danışmanlık Ekibinin 
Hollanda dahil uluslararası vergi konularında 
önemli bir bilgi ve tecrübesi bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, Hollanda iç mevzuatında düzenlenen 
ve banka ve trust şirketleri tarafından talep 
edilebilecek transfer fiyatlandırması 
dokümantasyonu ve bültenimize ilişkin 
sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 


