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HOLLANDA’DA SUBSTANCE 
GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE 
GETİRMEYEN ŞİRKETLER RİSK ALTINDA 

Son dönemde Hollanda vergi kanunlarında 
önemli değişiklikler yapıldığı gözlenmektedir. 
Bu değişiklikler, Hollanda’da yatırımları olan 
Türk girişimcileri ve onlara ait şirketleri de 
yakından ilgilendirmektedir. 

Bunlara ilaveten son olarak kamuoyunun ve 
siyasi çevrelerin tepkileri nedeniyle Hollanda 
Hükümeti mevcut özelge (tax ruling) sistemini 
güncellemeye karar vermiştir. Bu nedenle, 
Hollanda Maliye Bakanlığı özelge 
uygulamalarına ilişkin sisteminin 
yenileneceğini ilan etmiştir.  

Bu kapsamda, 22 Kasım 2018 tarihinde 
Hollanda Maliye Bakanı’nın Temsilciler 
Meclisine sunduğu resmi yazıda yeni sistemin 
ana hatlarından bahsedilmektedir. Son 
gelişmeler dâhilinde yeni özelge sistemin 1 
Temmuz 2019 itibariyle yürürlüğe konması 
beklenmektedir.  

Tüm bu gelişmeleri dikkate aldığımızda, 
Hollanda’da şirketleri bulunan çok uluslu Türk 
şirket gruplarının özellikle substance1 
konusunda önemli değişiklere gitmeleri 
gerektiğini düşünmekteyiz. 

Bu kapsamda, bültenimizin ilerleyen 
bölümlerinde Hollanda’daki substance 
gereklilikleri ve bunların Türk şirket gruplarına 
etkilerine ilişkin değerlendirmelerimize yer 
verilmiştir.  

1. Hollanda’da Mevcut Substance 
Gereklilikleri 

Hollanda’da mukim şirketlerin subtance 
konusu açısından bazı gereksinimleri yerine 
getirmeleri beklenmektedir. Hollanda’da 
yürürlükte olan mevzuata göre, holding 
şirketleri açısından substance gereklilikleri 
aşağıda özetlenmektedir.  

 Holding şirket bünyesinde karar verme 
mekanizmalarına dâhil olan ve yasal 
olarak atanmış direktörlerin (yönetim 
kurulu üyelerinin) en az yarısının 
Hollanda’da mukim olması 

 Söz konusu direktörlerin görevlerini 
yerine getirecek profesyonel 
yetkinliğinin olması 

                                                           
1 Genel olarak şirketler açısından çalışanlar dahil yeterli 
düzeyde fonksiyon, risk ve varlıklara sahip olmayı ifade 
etmektedir. 

 Holding şirketin fonksiyonlarını yerine 
getirebilecek kalifiye personelinin 
bulunması 

 Holding şirket yönetim kurulu 
kararlarının şirketin mukim olduğu ülke 
olan Hollanda’da alınması 

 Holding şirketin önemli banka 
hesaplarının Hollanda’da olması 

 Yasal defterlerin (muhasebe kayıtları 
vb.) Hollanda’da tutulması 

 Holding şirketin maaş/ücret 
giderlerinin yıllık en az 100 Bin Euro 
olması 

 Holding şirketin Hollanda’da gerçek bir 
ofisinin olması, ofiste işlerin 
gerçekleştirilebilmesi için ofis 
ekipmanlarının olması ve söz konusu 
şirkete ilişkin işlerin/işlemlerin bu ofiste 
gerçekleştirilmesi 

Dolayısıyla, Hollanda’da holding şirketi 
bulunan Türk gruplarına vergisel riskler ile 
karşılaşmamaları için substance 
gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla adım 
atmalarını tavsiye etmekteyiz. 

2. Kontrol Edilen Yabancı Kurum 
Kazançları ve Stopaj Vergisi Riski 

Yapılan son yasal düzenlemeler ile Hollanda, 
2019 ve sonraki yıllarda “Vergiden Kaçınmayı 
Önlemeye Yönelik Avrupa Birliği (AB) 
Direktifi (European Union Anti-Tax 
Avoidance Directive-ATAD1)” ile düzenlenen 
kontrol edilen yabancı kurum (Controlled 
Foreign Company-CFC) kazançlarına ilişkin 
kuralları uygulayacaktır. 

Buna göre, kontrol edilen yabancı kurumun 
bulunduğu ülkede herhangi bir 
gelir/kurumlar vergisi uygulanmıyorsa veya 
bu oran % 9'dan daha düşük ise ya da kontrol 
edilen yabancı kurumun bulunduğu ülke 
Avrupa Birliği tarafından ilan edilen listede yer 
alıyorsa kontrol edilen kurum kazançlarına 
ilişkin mevzuat uygulanacaktır.  

2019 mali yılı için geçerli olan ilk liste 31 Aralık 
2018 tarihinde Hollanda tarafından 
yayınlanmıştır. Listede Anguilla, Bahama 
Adaları, Bahreyn, Belize, Bermuda, İngiliz 
Virgin Adaları, Guernsey, Man Adası, Jersey, 
Cayman Adaları, Turks ve Caicos Adaları, 



 
 

 

 

Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri yer almaktadır.  

Aşağıdaki ülkeler de Avrupa Birliği tarafından 
işbirliğinde bulunmayan ülkeler listesine dâhil 
edilmiştir:  

 Amerikan Samoası,  
 Amerikan Virjin Adaları,  
 Guam,  
 Samoa ve  
 Trinidad ve Tobago. 

Diğer taraftan, kontrol edilen yabancı bir 
kurum; 

 Gelirinin % 70 veya daha fazlası pasif 
gelir dışındaki diğer gelirden 
oluşuyorsa veya 

 Finansal kuruluş olarak 
nitelendiriliyorsa veya  

 Gerçek bir ekonomik faaliyet 
(meaningful economic activity) 
yürütüyorsa  

Hollanda vergi kanunlarına göre kontrol 
edilen yabancı kurum olarak kabul 
edilmeyecektir. 

Ayrıca, yukarıda bahsi geçen kara listede yer 
alan ülkelere yapılan royalti ve faiz ödemeleri 
için 2021 yılı itibariyle %20,5 stopaj vergisi 
uygulanmaya başlanması beklenmektedir. 

Kara listede yer alan ülkelerde mukim ve pasif 
gelirleri ağırlıkta olan şirketleri bulunan çok 
uluslu Türk şirket gruplarının Hollanda’da bu 
şirketlerin kazançlarından dolayı vergi 
ödemeleri söz konusu olabilir. Ayrıca, 
detayları takip eden bölümde açıklandığı 
üzere kara listede yer alan ülkelerin taraf 
olduğu işlemlere ilişkin Hollanda tarafından 
özelge verilmeyecektir. 

3. Uluslararası Konuları İçeren 
Özelgelerin Verilmesine İlişkin Getirilen 
Yeni Ölçütler 

Hollanda Maliye Bakanlığı tarafından 
Temsilciler Meclisine sunulan ve 1 Temmuz 
2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi 
beklenen yeni özelge sistemine ilişkin resmi 
yazıda temel olarak şeffaflık sağlama, 
merkezileştirme ve substance 
zorunluluklarına ilişkin ölçütler üzerinde 
durulmuştur. Söz konusu yeni ölçütler 
aşağıda özetlenmiştir. 

3.1. Şeffaflık Sağlama 

Yeni düzenlemeyle uluslararası (cross-
border) 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.  

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

Ancak, Hollanda Maliye Bakanı halka açık 
bilginin önemli hale gelmesi nedeniyle 
Belçika gibi ülkelerdeki benzer 
uygulamalarda görüldüğü üzere vergi 
mükelleflerinin ticari sırları ile ilgili gizliliğinin 
ihlal edilmeyeceğine vurgu yapmıştır. 

3.2. Merkezileştirme 

Düzenli bir şekilde özelge verebilmek ve 
konuya ilişkin koordinasyonu sağlamak 
amacıyla uluslararası konuları içeren 
özelgeler Türkiye’dekine benzer şekilde yeni 
kurulacak bir merkezi komite (“College 
International Fiscale Zekerheid”) tarafından 
hazırlanacak ve/veya onaylanacaktır.   

Bu komitenin kurulması ile birlikte özelge 
süreçlerindeki kalitenin artması 
beklenmektedir. Ancak, komitenin potansiyel 
iş yükünü düşündüğümüzde özelgeleri ele 
alma ve sonuçlandırma sürelerinin 
uzayacağını düşünmekteyiz. 

3.4. Substance Zorunluluğu 

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 
aşağıda belirtilen yeni substance ölçütleri 
getirilmesi beklenmektedir: 

  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 vergi tasarrufu 
olduğunun tespit edildiği durumlarda 
idare tarafından özelge verilmeyecektir. 

 AB’nin ve Hollanda’nın kara listesinde 
veya vergi cennetlerinde yer alan 
ülkelerdeki şirketleri/işlemleri içeren 
özelgeler onaylanmayacaktır. 

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

 Özelgelere ilişkin standart bir format 
kullanılacaktır. 

Yukarıdaki konuları yakından 
incelendiğimizde, özellikle “Ekonomik Bağ 
Kuralı”nın yoruma açık olduğu sonucuna 
varmaktayız. Bu kapsamda, ticari 
işlemler/şirketler arasında ekonomik bağ 
olup olmadığına ilişkin görüşlerin farklılık 
göstereceği kanaatindeyiz. 

Ayrıca, kara listede yer alan ülkelerde 
yasalara uygun olarak ticaret gerçekleştiren 
şirketlerin bu kuraldan olumsuz 
etkileneceğini düşünmekteyiz. 

4. Değerlendirme ve Görüşlerimiz 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum, Hollanda’da substance gereklilikleri olan 
Türk şirket gruplarına özel çözümler sunuyor. 
Hollanda substance hizmetlerimiz ve şirketinizin 
karşılaşacağı potansiyel risklere ilişkin sorularınız 
için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Ramazan BİÇER 
Ortak, Danışmanlık Hizmetleri Lideri 
E-mail: ramazan.bicer@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 212 267 21 00 

Tahsin Can Nalcı 
Müdür, Uluslararası Vergi ve Transfer 
Fiyatlandırması Hizmetleri 
E-mail: tahsin.nalci@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 212 267 21 00 


