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AVRUPA BİRLİĞİNDE TÜRK 
ŞİRKETLERİNİ DE İLGİLENDİREN 
ÖNEMLİ VERGİ GELİŞMELERİ  

Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi 
(Economic and Financial Affairs Council) 12 
Martta Brüksel'de yapılan toplantısında vergi 
konularında önemli kararlar aldı. Bu kararlar 
Avrupa Birliğinde faaliyetleri bulunan Türk 
şirket grupları ile Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde elektronik ticaret yapan şirketleri 
yakından ilgilendiriyor.  

Gelişmelere ilişkin detayları başlıklar itibarıyla 
aşağıda bulabilirsiniz. 

1. Vergi Konularında Uluslararası Bilgi 
Değişimi  

Avrupa Birliği (AB), mali konularda uluslararası 
bilgi değişimi ile ilgili kara listesini 12 Martta 
güncelledi. Vergilendirmede şeffaflık, gerçek 
ekonomik faaliyetlerin olup olmadığı, sıfır 
vergi oranının uygulanması gibi kriterlere göre 
belirlenen AB kara listesinde yer verilen 
ülkeler (non-cooperative jurisdictions) ise 
aşağıdakilerden oluşuyor.  

 Amerikan Samoa 
 Guam 
 Samoa 
 Trinidad and Tobago 
 Amerikan Virgin Adaları 
 Barbados 
 Birleşik Arap Emirlikleri  
 Umman 
 Marshall Adaları 
 Aruba 
 Belize 
 Bermuda 
 Fiji 
 Vanuata 
 Dominica 

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 ülke 
ise Avrupa Birliği tarafından yayınlanan gri 
listede (watch list) yer alıyor. Bu ülkelerin 
AB’ye verdikleri resmi taahhütlerini yerine 
getirilip getirilmedikleri yakından takip 
ediliyor ve vergi konularında bilgi değişimi ile 
ilgili taahhütlerini 2019/2020 yıllarında yeri 
getirmeyen ülkeler de kara listeye dahil 
edilecek. Ayrıca, Avrupa Birliği G-20 ülkeleri 
olan Rusya, Arjantin ve Meksika’nın vergi 
konularındaki bilgi değişimi açısından ne 
kadar şeffaf olduklarını daha yakından 
incelemeye karar verdi. 

Kara listedeki ülkeler için AB'nin nasıl bir 
yaptırımda bulunacağı henüz tam olarak 
netleşmedi ancak yapılacak düzenlemeler ile 

Birlik üyesi ülkeler tarafından kara listede yer 
alan ülkelere yönelik olarak; 

 vergi incelemelerinin artırılması,  
 stopaj vergisi konulması,  
 özel belgelendirme yükümlülükleri 
getirilmesi ve  

 kanunların kötüye kullanımını 
engellemeye yönelik düzenlemeler 
yapılması 

şeklinde çeşitli yaptırım ve önlemlerin 
alınması bekleniyor.  

Konuyla ilgili basın açıklamasına ise aşağıdaki 
linkten ulaşılabilirsiniz. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
19-1606_en.htm 

2. Dijital Vergi 

Dün Brüksel'de yapılan AB Ekonomik ve Mali 
İşler Konseyi toplantısında alınan karar ile son 
dönemde dijital ekonomide faaliyet gösteren 
belirli büyüklükteki şirketlere (Google, 
Facebook, Apple gibi) yönelik getirilmesi 
planlanan ve toplam hasılat üzerinden 
hesaplanacak verginin (%3 olarak 
öngörülüyordu.) bir süreliğine ertelenmesine 
karar verildi. 

Bu kararın arkasında yatan neden ise OECD 
düzeyinde sürdürülen ve dijital ekonominin 
vergilendirmesine yönelik geniş katılımlı 
uluslararası çalışmaların devam ediyor olması. 
Konsey toplantısının ardından yapılan basın 
açıklamasında şu an için getirilmesi öngörülen 
dijital verginin OECD tarafından 2020 yılında 
tamamlanması planlanan çalışmalar bitene 
kadar ertelendiği, öncelikle konuyla ilgili 
uluslararası bir çözümün bulunmasının 
bekleneceği ve OECD çalışmasının 
sonucunda uluslararası düzeyde alınacak 
kararlara göre hareket edileceği belirtildi. 

Bununla birlikte, Fransa başta olmak üzere 
bazı AB ülkelerinin tek taraflı olarak dijital 
ekonomide faaliyet gösteren çok uluslu 
şirketlere yönelik hasılat vergisi getirme 
ihtimali de yüksek. 

Sorun şu ki dijital ekonominin 
vergilendirilmesi konusunda uluslararası bir 
çözüm bulmak pek de kolay görünmüyor. 
Son donemde Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile düzenlenen ve dar mükellef 
reklam hizmeti verenlere getirilen stopaj 
vergisi uygulaması da benzer bir durumu ve 
Türkiye tarafından tek taraflı olarak atılmış bir 
adımı ifade ediyor. 
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Dolayısıyla, dijital ekonominin vergilendirmesi 
konusundaki tartışmalar bir süre daha devam 
edecek görünüyor. AB’deki durum da 
önümüzdeki yıl büyük oranda netleşmiş 
olacaktır diye düşünüyoruz. 

3. E-Ticarette KDV 

AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, dün 
yaptığı toplantıda 2017 yılında yürürlüğe giren 
ve e-ticaret için geçerli olan KDV rejiminin 
uygulama kuralları üzerinde görüş birliğine 
vardı. AB dahilinde yürütülen e-ticarete 
yönelik uygulanacak yeni KDV kuralları Ocak 
2021'den itibaren yürürlüğe girecek. Bu 
kapsamda yapılacak düzenlemeler ile yeni 
KDV rejimine sorunsuz bir şekilde geçilmesi 
amaçlanıyor.  

Yeni uyulama kuralları ise özetle aşağıdaki 
konular üzerinde duruyor: 

 özellikle pazar yeri (market place), 
platform ve portal gibi elektronik ara 
yüzlerin hangi durumlarda kullanıcılar 
arasında mal ve hizmet satışı 
gerçekleştirdiği 

 Elektronik ara yüzler üzerinden yapılan 
satışlarda taraflara ilişkin hangi bilgilerin 
tutulabileceği  

 Satışı yapılan ürünler için beyan edilen 
ve ödenen KDV’nin fazla olması 
durumunda hangi şartlarda pazar 
yerlerinin KDV ödeme 
yükümlülüğünün olmayacağı 

Yukarıda yer verilen AB'deki vergi 
gelişmelerine ilişkin daha fazla detaya 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

https://www.consilium.europa.eu/en/meeti
ngs/ecofin/2019/03/12/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği vergi konularındaki gelişmeler ve 
merak ettiğiniz konulardaki sorularınız için bizimle 
iletişime geçebilirsiniz. 

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

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ 
Kurucu Ortak, YMM 
Email: burcin.gozluklu@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 212 267 21 00 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/03/12/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/03/12/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/03/12/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/03/12/

