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SON DÖNEMDEKİ ÖNEMLİ ULUSLARARASI 
VERGİ GELİŞMELERİ 
 
Centrum Danışmanlık tarafından hazırlanan 
uluslararası vergi bülteninde son dönemdeki 
önemli uluslararası vergi gelişmeleri ele 
alınıyor. Bültende çok uluslu Türk şirketlerini 
yakından ilgilendiren aşağıdaki konulardaki 
gelişmelere yer verilmektedir: 
 

 Çok Taraflı Uluslararası Vergi 
Anlaşması (Multilateral Instrument) 

 Güncellenen OECD Transfer 
Fiyatlandırması Rehberi 

 OECD Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin 
Rehber 

 Avrupa Birliği Ülke Bazlı Raporlamaya 
İlişkin Taslak Direktif 

 
1. Türkiye Çok Taraflı Uluslararası Vergi 

Anlaşmasını İmzaladı 

Türkiye, uluslararası vergi standartlarını içeren 

çok taraflı uluslararası anlaşmaya (Multilateral 

Convention to Implement Tax Treaty Related 

Measures to Prevent BEPS) imza attı. Anlaşma, 

OECD ve G-20 ülkeleri dahil çok sayıda ülkenin 

bakan ve üst düzey devlet yetkilileri tarafından 

OECD’nin ev sahipliğinde Paris’te 7 Haziran’da 

imzalandı. Türkiye adına anlaşmayı 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek imzaladı. 

Anlaşma, kendi alanında bir ilk olarak kabul 

ediliyor ve birçok uzman tarafından da 

devrimsel bir adım olarak görülüyor. 

Anlaşmanın önemli, 1.100’den fazla çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmasını revize 

ediyor olmasından kaynaklanıyor. Anlaşma ile 

güdülen amaç ise çok uluslu şirketlerin ülke 

vergi mevzuatlarındaki farklılıklardan 

yararlanarak vergiden kaçınmalarını (tax 

avoidance) engellemek. 

Şu anda Anlaşma’yı imzalayan ülke sayısı 

Türkiye ile birlikte 70 ancak 25-30 ülkenin 

daha bu anlaşmayı 2017 sonuna kadar 

imzalaması bekleniyor. Anlaşma’nın 

uygulamaya konulabilmesi için ise en az 5 

ülkenin iç mevzuatına göre onaylanması şartı 

bulunuyor. Türkiye’de de aynı şekilde TBMM 

tarafından bir kanun ile onaylanması 

gerekiyor.  

1.1. Anlaşma Ne Getiriyor? 

Anlaşma ile uluslararası standartlar imza atan 

tüm ülkeler tarafından yeknesak olarak 

uygulanıyor olacak. Bu kapsamda Anlaşma’da 

aşağıdaki konularda düzenleme yapılıyor: 

 Çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmalarının kötüye kullanımı 
(preventing treaty abuse) 

 Yapay olarak daimî işyeri (permanent 
establishment) oluşmasının önlenmesi 

 Hibrid düzenlemeler ile vergiden 
kaçınılmasının önlenmesi 

 Vergi konularındaki uluslararası 
uyuşmazlıkları azaltmak için “Karşılıklı 
Anlaşma Usulü”nün geliştirilmesi  

 Vergi konularındaki uluslararası 
uyuşmazlıklar için kullanılacak zorunlu 
tahkim (mandatory binding 
arbitration) 

Anlaşma, yukarıda sayılan konulardan 

bazılarıyla ilgili “uluslararası minimum 

standartlar”ı içinde barındırıyor. Ülkeler 

tarafından uygulanması zorunlu maddeler 

yanında tercihe bağlı ve ülkenin ihtiyacına 

göre seçimlik maddeler de bulunuyor.  

Anlaşmaya göre, aynı anda iki ülke aynı 

maddeyi kabul etmiş ise herhangi bir ilave 

anlaşmaya ya da onaya gerek olmaksızın çifte 

vergilendirme anlaşmasının yanında ilgili 

madde de uygulanıyor olacak. Buna karşın iki 

ülkeden birisi ya da her ikisi de ilgili maddeyi 

kabul etmemiş ise Anlaşma’nın o maddesi ilgili 

iki ülke için yürürlüğe girmeyecek. Bunun için 

ise Anlaşma’ya taraf olan tüm ülkelerin 

pozisyonlarını bilmek gerekiyor. 

O nedenle, OECD Anlaşma’dan 1.000’in 

üzerinde çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşması etkilendiği için ülkelerin 

pozisyonlarını karşılaştıran bir veri tabanını 

yayına aldı. Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler 

ve Türkiye’nin pozisyonunu 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/mli-

matching-database.htm web adresinden 

görmek mümkün. 

 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/mli-matching-database.htm
http://www.oecd.org/ctp/treaties/mli-matching-database.htm


 

 

1.2. Türk Şirketlerine Etkileri  

Anlaşmaya ülkemiz adına imza atan Devlet 

Bakanı Mehmet Şimşek “BEPS Eylem Planı, 

uluslararası vergi sisteminde son yüz yıl içinde 

yapılan en önemli modernizasyon çalışması.” 

diyerek konunun öneminin altını çizdi.  

Bu beyandan da anlaşılacağı üzere, imzalanan 

çok taraflı uluslararası anlaşma özellikle 

uluslararası operasyonları bulunan Türk 

şirketlerini de yakından etkiliyor. O nedenle, 

Anlaşma’nın yurtdışında faaliyetleri olan Türk 

şirketleri üzerinde önemli sonuçları olacağını 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle 

“Anlaşmaların Kötüye Kullanımı” konusundaki 

anlaşma maddeleri uluslararası alanda faaliyet 

gösteren Türk şirketlerin yurtdışı işlem ve 

şirket yapılarını doğrudan etkileyecek. 

Yurtdışında faaliyetleri bulunan Türk şirketleri 

için diğer önemli bir konu ise Anlaşma’nın 

daimî işyerleri ile ilgili maddeleri. Bu maddeler 

ile daimî işyeri tanımının kapsamının 

daraltıldığını görüyoruz. Ayrıca, depolama 

alanı gibi şu anda daimî işyeri oluşturmadığı 

kabul edilen diğer ülkelerdeki faaliyet 

alanlarının durumu Anlaşma’dan doğrudan 

etkileniyor. 

2. OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberini 

Güncellendi 

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi, çok 

uluslu şirketler ve mali idareler tarafından 

transfer fiyatlandırması konularında dikkate 

alınan en önemli kaynağı oluşturmaktadır. O 

nedenle, Rehber hem vergi idareleri hem de 

çok uluslu şirketler tarafından transfer 

fiyatlandırması uygulamalarında ilk olarak 

dikkate alınmaktadır. 

OECD, son olarak Rehberi önceki yıllarda 

yapılan çalışmaların sonucu olarak 2010 yılında 

güncellemişti. OECD BEPS Projesi’nin (OECD 

Base Erosion and Profit Shifting Project) 2013 

yılında başlamasıyla da devam eden çalışmalar 

proje kapsamına alındı ve Rehber 2015 

sonunda yayınlanan BEPS raporları ile 

güncellendi. Bu güncellemelerin resmiyet 

kazanması için OECD Mali İşler Komitesi 19 

Mayıs 2017 tarihinde yapılan değişiklikleri 

onayladı ve bu değişiklikler böylece resmi 

olarak yürürlüğe girmiş oldu. 2017 Temmuz 

ayında yayınlanan Rehber de bu değişiklikleri 

yansıtıyor ve BEPS Projesi ile transfer 

fiyatlandırması konusunda getirilen önemli ve 

kapsamlı değişiklikleri içinde barındırıyor. 

Yapılan değişiklikler ise aşağıdaki konuları 

içeriyor: 

 Emsallere Uygunluk İlkesi’nin 
uygulaması (Rehberin I numaralı kısmı 
revize edildi.) 

 Lokasyon kaynaklı tasarruf (location 
savings), oluşturulmuş işgücü 
(assembled workforce), grup sinerjileri 
(group synergies) dahil 
karşılaştırılabilirlik faktörleri (Rehberin 
I numaralı kısmına bu konularda 
ekleme yapıldı.) 

 Emtia ticaretinde transfer 
fiyatlandırması (Rehberin II numaralı 
kısmına bu konularda ekleme yapıldı.) 

 Transfer fiyatlandırmasında 
belgelendirme (Rehberin V numaralı 
kısmı tamamen güncellendi.) 

 Gayrimaddi varlıklarda transfer 
fiyatlandırması (Rehberin VI numaralı 
kısmı tamamen güncellendi.) 

 Düşük katma değerli grup içi hizmetler 
(Rehberin VII numaralı kısmı revize 
edildi.) 

 Maliyet katılım anlaşmaları (Rehberin 
VIII numaralı kısmı tamamen 
güncellendi.) 

Bunların yanında, Rehberin “Şirket Yeniden 

Yapılandırması (Business restructurings)” 

başlıklı IX numaralı kısmında da değişiklikler 

yapıldı ve Rehberin bu kısmı da OECD BEPS 

Eylem Planının çıktıları ile uyumlu hale 

getirildi. 

Son olarak belirtmek gerekirse, OECD Kar 

Bölüşüm Yöntemleri (Profit Splits) ve finansal 

işlemlerde transfer fiyatlandırması 

konularında yeni çalışmalar yürütmeye devam 

ediyor. Buna göre, OECD Transfer 

Fiyatlandırması Rehberi’nin 2018 yılında yeni 

ilave edilecek bölümler ile yeniden 

güncellenmesi bekleniyor.  

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin 

2017 versiyonuna 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#.WW931YjyjIU


 

 

Management/oecd/taxation/oecd-transfer-

pricing-guidelines-for-multinational-

enterprises-and-tax-administrations-

2017_tpg-2017-en#.WW931YjyjIU web 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

3. OECD, 2017 Sonunda Çok Uluslu Şirketler 

Tarafından Beyan Edilecek Ülke Bazlı 

Raporlamaya İlişkin Rehberi Güncelledi 

OECD, BEPS Eylem Planı kapsamında yer alan 

13 numaralı Eylem ile transfer fiyatlandırması 

belgelendirmesine ilişkin olarak üçlü 

dokümantasyon yaklaşımını kabul etmişti. 

Buna göre, çok uluslu şirketlerin ana 

belgelendirme (master file), yerel 

belgelendirme (local file) ve ülke bazlı 

raporlama (Country-by-Country Reporting) 

hazırlamaları gerekiyor.  

OECD, 2016 yılı içinde ülke bazlı raporlamanın 

uygulaması ile ilgili bir Rehber (Guidance on 

the Implementation of Country-by-Country 

Reporting) yayınladı ve Rehber’e yeni 

bölümler ekleyerek 2016 yılı içinde güncelledi. 

OECD kamuoyu ve çok uluslu şirketlerden 

gelen sorular üzerine rehbere yeni bölümler 

daha ekledi. Bu bölümlerde iki konuda 

açıklama yapılmaktadır. 

 Aynı ülkedeki şirketlerin verilerinin 
konsolide olarak bildirilmesi 

 Birden daha fazla ilişkisiz çok uluslu 
şirketler grubu tarafından 
yönetilen/sahip olunan şirketlerin 
durumu 

2.1. Aynı Ülkedeki Şirketlerin Verilerinin 

Konsolide Olarak Bildirilmesi 

Güncellenen rehberde, belirli bir ülkedeki 

şirketlere ilişkin verilerin konsolide edilerek 

ülke bazlı raporlama kapsamında 

bildirilmesinin mümkün olduğu açıklanmıştır. 

Bu şekilde bir bildirim için ülke bazlı raporlama 

yapacak nihai ana şirketin (ultimate parent 

company) mukim olduğu ülkenin vergi 

sisteminde mali beyanların konsolide olarak 

yapılmasının (tax consolidation) mümkün 

olması gerekiyor. 

Türkiye açısından konu değerlendirildiğinde, 

vergi sistemimizde konsolide beyanda 

bulunma mümkün olmadığı için Türkiye'de 

ülke bazlı raporlama yapacak çok uluslu 

şirketler için bu şekilde bir beyanda bulunma 

imkânı bulunmuyor. 

2.2. Birden Fazla İlişkisiz Çok Uluslu Şirketler 

Grubu Tarafından Yönetilen/Sahip Olunan 

Şirketler 

Birden fazla ilişkisiz çok uluslu şirketler grubu 

tarafından yönetilen/sahip olunan ancak iş 

ortaklıkları (joint ventures) gibi şirketlerde 

hissedarlığın bulunduğu şirketlerin ülke bazlı 

raporlama kapsamında yer alıp almayacağı 

açıklığa kavuşturulmuştur. 

Buna göre, ilişkisiz çok uluslu şirketler 

gruplarının her biri için geçerli olan muhasebe 

standartlarına göre karar verilecektir. 

Güncellenen Rehbere göre, eğer bu tür 

şirketler ilişkisiz çok uluslu şirketler grubu için 

geçerli olan muhasebe standartlarına göre 

konsolide finansal tablolar kapsamında dikkate 

alınıyor ise bu şirketlerin verileri ülke bazlı 

raporlama kapsamında dikkate alınacaktır. Bu 

kapsamda, ilgili ülke söz konusu şirketlerin ya 

tüm gelirini ya da katılım oranına karşılık (pro 

rata) gelen gelir tutarını dikkate alabilecektir. 

Buna karşın, bu tür şirketler, ilişkisiz çok uluslu 

şirketler grubu için geçerli olan muhasebe 

standartlarına göre konsolide finansal tablolar 

kapsamında dikkate alınmıyorsa bu durumda 

söz konusu şirketlerin gelirleri ülke bazlı 

raporlama kapsamında bildirime tabi 

tutulmayacaktır. 

Diğer taraftan, birden fazla ilişkisiz çok uluslu 

şirketler grubu tarafından yönetilen/sahip 

olunan ancak hissedarlığın bulunduğu 

şirketlerin gelirleri, ülke bazlı raporlama 

kapsamında yer alıp almamalarına göre 750 

Milyon Euro'luk eşiğin geçilip geçilmediğinde 

de dikkate alınacaktır. 

Ülke Bazlı Raporlamanın Uygulamasına İlişkin 

Rehber’in tamamına 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-

information/guidance-on-the-

implementation-of-country-by-country-

reporting-beps-action-13.htm web adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#.WW931YjyjIU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#.WW931YjyjIU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#.WW931YjyjIU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#.WW931YjyjIU
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm


 

 

4. Avrupa Birliği Çok Uluslu Şirketler İçin Ülke 

Bazlı Raporlama Yapılması İçin Direktif 

Hazırladı 

Avrupa Birliği (AB), G-20 ve OECD ülkeleri 

tarafından yürütülen BEPS Eylem Planı ile 

uluslararası düzeyde yapılan değişiklikleri 

kendi müktesebatına yansıtmak amacıyla bir 

süredir bazı çalışmalar yürütmektedir. Bu 

çalışmalardan birisi de çok uluslu şirketlerin 

bazı mali verilerinin kamuoyu ile paylaşılmasını 

amaçlayan ülke bazlı raporlamaya ilişkindir. 

Bu kapsamda AB Parlamentosu tarafından 4 

Temmuz 2017 tarihinde kabul edilen Taslak 

Direktife göre, AB dışındaki ülkelerde merkezi 

bulunanlar da dahil 750 Milyon Euro’dan fazla 

cirosu olan ve AB sınırları içinde faaliyet 

gösteren çok uluslu şirketler AB dışındaki 

ülkeler de dahil tüm ülkelerde ödedikleri 

vergileri kamuoyuyla paylaşacaklar.  

Getirilmesi planlanan düzenleme ile çok uluslu 

şirketler açısından şeffaflığın artırılması 

amaçlanıyor ve söz konusu verilerin şirketlerin 

web sitelerinden kamuya açıklanması 

öngörülüyor. Tasarıya göre, AB’de faaliyet 

gösteren şirketler AB Komisyonu tarafından 

yönetilecek bir kamu kurumuna (public 

registry) raporlama yapmak zorunda olacaklar.  

Tasarı nihai olarak AB ülkeleri tarafından kabul 

edilirse, AB ülkelerinin vergi idareleri bilgi 

değişimi kapsamında ülke bazlı raporları ilk 

defa 2018 yılında birbirleri ile değişecekler ve 

ilk raporlama 2017 yılı mali yılına ilişkin 

bilgileri içerecek. Yapılacak raporlamada çok 

uluslu şirketler aşağıdaki bilgilere yer 

verecekler: 

 Grubun adı ve gruba bağlı tüm 
iştiraklerin listesi 

 Gruba bağlı iştiraklerin faaliyet 
alanlarının kısa bir tanımı ve faaliyet 
gösterdikleri ülkeler 

 Gruba bağlı iştiraklerin tam zamanlı 
çalışanlarının sayısı 

 Gruba bağlı iştiraklerin net satış 
hasılatının tutarı 

 Gruba bağlı iştiraklerin ödenmiş 
sermaye tutarı 

 Gruba bağlı iştiraklerin vergi öncesi 
kar/zarar tutarı 

 İlgili mali yılda ödenmiş her bir şirket 
ve bunların şubeleri tarafından 
ödenmiş olan kurumlar vergisi tutarı 

 Gruba bağlı iştiraklerin dağıtılmamış 
karlarının tutarı 

 İştirakler veya şubelerin faydalandığı 
tercihli vergi uygulamaları 
(preferential tax treatments) 

 
4.1. Düzenlemenin Türk Şirketlerine Etkileri 

Taslak düzenleme yürürlüğe girdiğinde AB 

sınırları içinde faaliyet gösteren Türk şirketleri 

de doğrudan kapsam içinde yer alacak. Buna 

göre, Türk şirketleri de AB Komisyonu 

tarafından yönetilecek kamu kurumuna 

raporlama yapmak zorunda olacaklar. 

Dolayısıyla, çok uluslu Türk şirketlerinin AB 

ülkelerinden biri ya da birkaçında bulunan 

iştiraklerinin de yukarıda belirtilen bilgileri 

içeren raporlamayı yapmaları gerekecek. 

Ayrıca, AB ülkelerinde faaliyetleri bulunan 

Türk şirketlerinin web sitelerinde ülke bazlı 

raporu yayınlama yükümlülükleri bulunacak. 

Bu şekilde kamuoyuna açıklanacak bilgiler 

Türkiye’de bulunan grubun ana şirketinin 

sitesinde yayınlanabileceği gibi AB’de 

faaliyetleri olan şirketin sitesinde de 

yayınlanabilecektir. Burada yükümlülük AB’de 

faaliyet gösteren iştirake ilişkindir ve 

raporlama yapmama durumunda müeyyide bu 

şirkete karşı uygulanacaktır. 

Diğer taraftan, OECD BEPS Eylem Planıyla 

ilişkili olarak Türkiye’de de taslak olarak ülke 

bazlı raporlama yükümlülüğü getirilmesi 

öngörülmektedir. Uzun süredir beklenen 

Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girerse 2 

Milyar 35 Milyon TL’den fazla ciroya sahip çok 

uluslu Türk şirketlerine Türk Maliyesine ülke 

bazlı raporlama yapma zorunluluğu 

getirilecektir. Bu durumda AB’de faaliyetleri 

olan Türk şirketleri hem Türkiye’de hem AB’de 

ülke bazlı raporlama yapacaklardır. Bu da bu 

tür şirketler için idari yükün artmasına neden 

olacaktır.  

Ancak, her iki raporlama da birbirine oldukça 

benzemektedir. Türkiye’de yapılacak ülke bazlı 



 

 

raporlama büyük oranda AB’de yapılacak 

raporlama için de kullanılabilecektir. Eğer 

Bakanlar Kurulu Kararı çıkarsa ilk raporlama 

2016 yılı için 31 Aralık 2017 tarihine kadar 

gerçekleştirilecektir. O nedenle, bu kapsama 

giren şirketlerin bu yönde hazırlıklarına 

başlamaları ve ülke bazlı raporlama için verileri 

faaliyet gösterdikleri ülkelerden 

toplamalarında fayda bulunmaktadır. 

AB tarafından çıkarılan taslak Direktif’in tam 

metnine http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198 

web adresinden ulaşabilirsiniz. 
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