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HOLLANDA’DA ÖZELGE ALMAYA 
İLİŞKİN KURALLAR DEĞİŞİYOR 

Kamuoyunun ve siyasi çevrelerin tepkileri 
nedeniyle Hollanda Hükümeti mevcut özelge 
(tax ruling) sistemini güncellemeye karar 
vermiştir. Bu nedenle, Hollanda Maliye 
Bakanlığı özelge uygulamalarına ilişkin 
Hollanda Temsilciler Meclisi’ne sunduğu 
resmi yazı ile yeni sistemin nasıl 
şekillendirileceği hakkındaki konulara açıklık 
getirmiştir. 

Buna göre, 1 Temmuz 2019 itibariyle yeni 
özelge sisteminin uygulamaya konulması 
beklenmektedir. Bu kapsamda, önceki tarihte 
verilen özelgeler bitiş tarihine kadar geçerli 
olmaya devam edecek ve beklenen 
değişikliklerden etkilenmeyecektir. 
Bültenimizde konu ile ilgili değerlendirmelere 
ve yeni özelge sisteminin Türk şirket 
gruplarına etkilerine yer verilmiştir 

1. Hollanda’daki Özelge 
Uygulamalarına İlişkin Yeni Kurallar 

Yeni özelge uygulamalarına ilişkin önerilen 
sistemde şeffaflık, süreç ve substance 
şeklindeki 3 ana başlık öne çıkmaktadır. Söz 
konusu özelge uygulamalarına ilişkin 
yapılacak düzenlemenin detaylarına aşağıda 
yer verilmiştir: 

1.1. Şeffaflık Ölçütleri 

Yeni düzenlemeyle uluslararası (crossborder) 
konuları içeren özelgelere ilişkin aşağıda 
belirtilen yeni şeffaflık ölçütleri getirilmiştir:  

 Özelgelerin anonim hale getirilmiş 
özetleri kamuya açık hale 
getirilecektir.  

 Verilen özelgelere ilişkin yıllık rapor 
yayınlanacaktır.  

 Bağımsız uzmanlar tarafından yapılan 
araştırmaların daha önce verilen tüm 
özelgeleri de kapsamasına izin 
verilecektir. 

1.2. Özelge Alma Süreçlerine İlişkin 
Ölçütler 

Hollanda Mali İdaresinden yeni özelge 
alabilmek için aşağıda belirtilen yeni ölçütler 
getirilmiştir: 

 Uluslararası konuları içeren özelgeler 
Türkiye’dekine benzer şekilde yeni 
kurulacak bir merkezi komite 
(“College International Fiscale 
Zekerheid”) tarafından hazırlanacak 
ve/veya onaylanacaktır. 

 Şirketler/ticari işlemler açısından 
“ekonomik bağ (economic nexus)” 
gerekliliği aranacaktır.  

 Uluslararası yapıların amacı ciddi bir 
şekilde gözden geçirilecektir. Yapının 
temel amacının uluslararası veya 
Hollanda düzeyinde vergiden 
kaçınmanın olduğunun tespit edildiği 
durumlarda idare tarafından özelge 
verilmeyecektir.  

 Avrupa Birliği’nin ve Hollanda’nın kara 
listesinde veya vergi cennetlerinde 
yer alan ülkelerdeki 
şirketleri/işlemleri içeren özelge 
talepleri onaylanmayacaktır.  

 Özelgeler maksimum 5 yıl geçerli 
olacaktır. İstisnai durumlarda bu süre 
10 yıla kadar uzatılabilecektir.  

 Özelge taleplerine ilişkin standart bir 
format kullanılacaktır. 
 

1.3. Substance Ölçütleri 

Hollanda Hükümeti vergiden kaçınma (tax 
avoidance) ile mücadele kapsamında 
Hollanda’da sınırlı substance’ı bulunan çok 
uluslu şirketlere verilen özelgelere ilişkin yeni 
adımlar atmaktadır. Bu kapsamda, 
uluslararası konuları içeren özelgelere ilişkin 
bir önceki bölümde de belirtildiği gibi yeni 
substance ölçütleri getirilmesi 
beklenmektedir.  

Bu kapsamda, özellikle “Ekonomik Bağ 
Kuralı”nın yoruma açık olduğu sonucuna 
varmaktayız. Anlayışımıza göre, özelge 
alabilmek için Hollanda’da yeterli düzeyde 
ekonomik faaliyet gerçekleştirilmesi 
aranacaktır  

Ayrıca, Hollanda’da gerçekleştirilen ekonomik 
faaliyetlerle bu faaliyetlere ilişkin katlanılan 
operasyon giderlerinin birbiriyle uyumlu 
olması beklenmektedir. Bu kapsamda, ticari 
işlemler/şirketler arasında ekonomik bağ 
olup olmadığına ilişkin görüşlerin farklılık 
göstereceği kanaatindeyiz.  

Bu durum ise şu an için belirsizliğe neden 
olmaktadır. Dolayısıyla, Hollanda Maliye 
Bakanlığı tarafından yapılacak yeni 
açıklamaları takip etmekte fayda olduğunu 
düşünüyoruz. 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Yeni Kuralların Türk Şirketlerine 
Etkileri 

Hollanda, getirdiği yeni substance 
gereklilikleri sonucunda Hollanda iç mevzuatı 
ya da Hollanda tarafından imzalanmış vergi 
anlaşmalarınca sunulan vergisel 
avantajlardan yararlanmanın ve uluslararası 
konularda özelge almanın koşullarını 
zorlaştırmaktadır. Bu da göstermektedir ki, 
substance yükümlülüklerinin yerine 
getirilmemesi durumunda yakın gelecekte 
Hollanda’nın taraf olduğu vergi anlaşmaları 
tarafından sağlanan avantajlı vergi 
oranlarından yararlanmak ve uluslararası 
konular ile ilgili özelge almak gibi imkanlardan 
faydalanmak mümkün olamayabilir.  

Söz konusu gelişmeler Hollanda’da şirketleri 
bulunan çok uluslu Türk şirket gruplarını 
doğal olarak yakından ilgilendirmektedir. 
Dolayısıyla, çok uluslu Türk şirket gruplarının 
vergisel risklerini bertaraf etmek ve yeni 
substance gerekliliklerini karşılamak için 
önlem alması doğru bir adım olacaktır.  

Buna ek olarak, özellikle uluslararası 
konularda yeni özelge almak isteyen veya 
mevcut özelgelerini yenilemek isteyen Türk 
şirket gruplarının Hollanda’da yeni substance 
koşulları yürürlüğe girmeden Hollanda vergi 
idaresine özelge için başvuru yapmalarının 
yerinde olacağını düşünmekteyiz. 

Özelgeleri verecek komitenin potansiyel iş 
yükünü düşündüğümüzde yeni sistemin 
uygulanmaya başlanmasından sonra 
yapılacak başvurular kapsamında talep 
edilecek özelgelerin ele alınma ve 
sonuçlandırma sürelerinin uzayacağını 
düşünmekteyiz. Bu kapsamda, yeni 
uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yapılacak başvurularda yeni getirilen 
ve yukarıda açıklanan ölçütlerin dikkate 
alınmasını tavsiye etmekteyiz. 

Hollanda Maliye Bakanlığı tarafından yeni 
dönemde verilecek özelgelerin özetlerinde 
şirketlerin isimlerine yer verilmeyecek olsa da 
bazı özel bilgilere ulaşılabilmenin mümkün 
olduğunu dikkate aldığımızda ilgili şirketler 
açısından bu durumun diğer ülkeler 
tarafından incelenme dahil potansiyel bir risk 
yaratacağını düşünmekteyiz.  

Ayrıca, kara listede yer alan ülkelerde 
yasalara uygun olarak ticaret gerçekleştiren 
şirketlerin bu kuraldan olumsuz 
etkileneceğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda, 
bu tür ülkelerde şirketi bulunan birçok çok 
uluslu Türk şirket gruplarının Hollanda Maliye 

Bakanlığından özelge talep etmesi 
durumunda özelge almakta zorlanacağını 
düşünmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollanda’da getirilmesi planlanan yeni özelge 
uygulamalarına ve bültenimize ilişkin sorularınız için 
bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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Ortak, Danışmanlık Hizmetleri Lideri 
E-mail: ramazan.bicer@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 212 267 21 00 

Tahsin Can Nalcı 
Müdür, Uluslararası Vergi ve Transfer 
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