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BEPS 2.0 - İKİNCİ YAPI (PILLAR 2): OECD, 
GLOBAL ASGARİ VERGİ GETİRİLMESİYLE 
İLGİLİ KAMUOYU İSTİŞARE BELGESİNİ 
YAYINLADI 

2015 Ekim ayında OECD BEPS Eylem Planının diğer 
14 Eylemine ilişkin nihai raporların yanı sıra, “Dijital 
Ekonominin Vergilendirilmesinin Zorluklarına 
İlişkin 1 Numaralı Eylem” kapsamında “Nihai Rapor” 
yayınlanmış, OECD BEPS Eylem Planı’nın 
tamamlanmasından sonra da dijital ekonominin 
vergilendirilmesi ile ilgili tartışmalar devam 
etmiştir.  

Mart 2018’de ise, OECD BEPS Eylem Planı’nın 1 
numaralı Eylemi ile ilgili olarak “Dijitalleşmeden 
Kaynaklanan Vergi Sorunları- Ara Rapor 2018” 
başlıklı belge yayınlanmış, böylece Inclusive 
Framework’ün tarafı olan ülkelerin dijital sektörün 
vergilendirilmesi konusunda kararlaştırdıkları 
çalışmaların yönü belirlenmiş, nihayet 2020'ye 
kadar uluslararası vergi kurallarının yine 
uluslararası konsensüs ile değiştirilmesi yönündeki 
taahhütleri ortaya konulmuştur. 

Buna ilişkin olarak OECD, Ocak 2019’da yeni 
uluslararası müzakerelerin iki ana yapıya 
odaklanacağını belirten bir politika notu 
yayınlayarak, ekonominin dijitalleşmesinin daha 
geniş çaplı zorluklarını ele alan ve vergi haklarının 
ülkeler arasındaki tahsisine odaklanan “Birinci Yapı 
(Pillar One)” ve BEPS endişelerini gidermeyi 
amaçlayan “İkinci Yapı (Pillar Two)”yı tanıtmıştır. 

OECD, 9 Ekim 2019 tarihinde OECD Sekretaryası 
tarafından geliştirilen ve Birinci Yapı kapsamında 
dijital ekonominin vergilendirilmesi ile ilgili olarak 
“Tümleşik Yaklaşım (Unified Approach)”a yönelik 
teklifi içeren dokümanı yayınlamış ve 12 Kasım 
2019 tarihine kadar ilgililerin Doküman içeriğine 
ilişkin yorumlarını iletmeleri için çağrıda 
bulunmuştur. 

OECD, söz konusu Doküman’ın yayınlanmasından 
bir ay sonra, 8 Kasım 2019 tarihinde ise İkinci 
Yapı’ya dair uluslararası asgari bir vergi oranını 
öneren “Küresel Olarak Matrahın Aşındırılmasını 
Önleme (Global Anti-Base Erosion, GloBE) 
Teklifi”ni yayınlamıştır. 

Bu bültenimizde söz konusu teklife ilişkin 
açıklamalara yer verilmiştir. 

1. İkinci Yapı (Pillar Two)  

GloBE Teklifi, Mayıs 2019’da yayınlanan 
“Dijitalleşen Ekonomiden Kaynaklanan Vergi 
Sorunlarına Karşı Çözüm Geliştirmeye İlişkin 
Çalışma Programı”nda (Programme of Work to 
Develop a Consensus Solution to the Tax 
Challenges Arising from the Digitalisation of the 
Economy)’nin ikinci aşaması olan İkinci Yapı’ya 

ilişkin geliştirilen önerilerden meydana 
gelmektedir. 

OECD, 9 Ekim 2019 tarihli Doküman’da odaklandığı 
üç aşamalı yeni bir kar dağıtım modeli önerisinin 
ardından, İkinci Yapı kapsamındaki GloBE 
Teklifi’nde çok uluslu şirketlerin belirli ülkelerde 
vergi ödemesi veya düşük oranda vergi 
ödemesinin önüne geçmeyi amaçlayan, küresel 
ölçekte bir asgari vergi oranı getirilmesine dair 
planlamaları şekillendirebilmeyi amaçlamaktadır 

Bu kapsamda ilgili taraflara, 2 Aralık 2019 tarihine 
kadar GloBE Teklifi içeriğine dair yorumlarını 
OECD’ye iletmeleri için çağrıda bulunulmuştur. 
Buna dair halka açık istişare (public consultation) 
ise 9 Aralık 2019 tarihinde Paris’teki OECD 
Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

2. GloBE Teklifi 

OECD’nin İkinci Aşama’ya dair hedefleri arasında 
uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin en 
azından asgari bir vergiye tabi olması hususu da 
yer almaktadır. Bu bakımdan GloBE Teklifi, ilgililer 
tarafından geliştirilecek öneriler sonucunda 
uluslararası çapta minimum bir vergi oranının 
belirlenmesini ve buna dair vergi oranı seviyesine 
karar verilebilmesini amaçlamaktadır. 

GloBE Teklifi’nin 4 bileşeni bulunmaktadır: 

 Öncelikle belirlenen minimum vergi 
oranından daha düşük vergi oranında 
vergilendirilen kontrol edilen işletme veya 
yabancı şubenin gelirleri diğer kazançlarla 
beraber vergilendirilecektir. 

 Vergiden kaçınan veya belirlenecek olan 
asgari vergi oranının altında vergi ödeyen 
şirketlerin kaynakta vergilendirme veya 
indirimin reddi yollarıyla ödedikleri 
verginin istenilen düzeye çıkarılması 
sağlanacaktır. 

 Vergi Anlaşmaları’na switch-over 
(değiştirme) hükmü getirilerek, daimî 
işyerine atfedilebilen veya daimî işyerinin 
parçası olmayan taşınmazlardan elde 
edilen kârların belirlenen asgari vergi 
oranından düşük bir efektif vergi yüküne 
tabi olması halinde, yerleşik olunan ülkenin 
istisna (exemption) kuralları yerine indirim 
(credit) yöntemini uygulayabilmesine karar 
verebilmesi hedeflenmektedir. 

 Anlaşmaya uygunluğun sağlanması ile 
minimum vergi oranına tabi olmayan ilişkili 
kişilere yapılan ödemelerin kaynakta 
vergilendirilmesi yoluyla uygulanan düşük 
oranlı ödeme kuralının (undertaxed 
payment rule) geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 



 
 

 

 

GloBE Teklifi ile hayata geçirilmek istenen yeni 
kuralların uluslararası konsensüs ile 
uygulanabilir bir zemine oturtulmasıdır. Bu 
amaçla, OECD tasarlanan sisteme ilişkin 3 ana 
başlık ile ilgili olarak ilgili taraflardan aşağıdaki 
konularda görüş talep etmektedir: 

 Vergi Matrahının Tespit Edilmesi: 
Minimum vergi oranının uygulanacağı 
vergi matrahının tespitinde mali hesaplar 
ve vergilendirilebilir kazançlar arasındaki 
farkların ortadan kaldırılmasına dair 
yorumları içermektedir. 

 Bir Araya Getirme: Efektif vergi oranını 
tespit etme amacıyla düşük vergiye tabi ve 
yüksek vergiye tabi kazanç unsurlarının 
aynı işletme içerisinde veya farklı 
işletmeleri kapsayacak şekilde belli bir 
grup içerisinde bir araya getirilmesine dair 
yorumları kapsamaktadır. 

 İstisnalar ve Eşikler: GloBE Teklifi’ndeki 
hükümlerin uygulamasının daraltılması 
amacıyla geliştirilecek muhtemel 
yaklaşımlar yer almaktadır. 

Bunun yanında, Teklif metninde vergilerin 
ötelenmesi, ertelenen vergilerin durumları gibi 
muhasebesel uygulamalara dair şekilleri içeren bir 
ek metne yer verilmiştir. Söz konusu ek, “Gelirin 
Dahil Edilmesi Kuralının (Income Inclusion Rule)” 
potansiyel uygulamasına dayanmaktadır. 

3. Minimum Vergi İle İlgili Gelişmelerin 
Türk Şirketlerine Etkileri 

Teklif’te yer verilen hususlara dair yorumların ilgili 
taraflar tarafından 2 Aralık 2019 tarihine kadar 
OECD’ye iletilmesi beklenmektedir. 9 Aralık 2019 
tarihinde ise Paris’te yapılacak toplantıda ilgili 
taraflar “Inclusive Framework Ülkeleri” ile 
yorumlarını paylaşacaklardır. 

GloBE Teklifi’nde de açıkça belirtildiği üzere, Teklif 
kapsamındaki öneriler geleneksel vergi düzeni 
üzerinde önemli değişiklikler meydana 
getirebilecek düzeyde olup, dijital ekonomiyi ve 
dijital iş modellerini de aşan bir şekilde 
uygulanacaktır.  

Bu nedenle, uluslararası boyutta ticarî 
faaliyetlerde bulunan Türk şirketlerinin OECD’nin 
Birinci Yapı’ya dair Teklifi ile birlikte GloBE 
Teklifi’nde yer alan önerilerini önemle takip etmesi, 
günümüzdeki ve gelecekteki planlamalarını 
uluslararası verginin değişen dinamiklerine uygun 
olarak şekillendirmeleri hayati önem arz 
etmektedir. 

OECD’nin 10 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirmiş 
olduğu webcast sırasında, Inclusive Framework’e 
taraf olan ülkeler arasında gerçekleştirilecek 
Haziran 2020 toplantısının ardından beklenen 

genel bir uzlaşmaya varılması halinde; uzlaşmayı, 
teknik çalışmaların izleyeceği, değişikliklerin 
uygulamaya hazır hale gelmesinin ise en az 18 ay 
sürmesi beklendiği ifade edilmiştir. 

Yakın bir zamanda tamamlanacak ve birkaç yıl 
içinde yürürlüğe girecek olan yeni uluslararası 
vergi düzenlemeleri dijital ekonominin 
vergilendirilmesinden yola çıkılarak ortaya 
konulmuş olsa da şimdiden daha kapsamlı etkilere 
sahip olacağı öngörülmektedir.  

Dolayısıyla düzenlemeler uluslararası çapta 
faaliyet gösteren Türk şirketlerini de yakından 
ilgilendirmektedir. O nedenle, çok uluslu Türk 
şirketlerinin ve dijital sektörde faaliyet gösteren 
şirketlerin uluslararası gelişmeleri yakından takip 
etmelerini tavsiye etmekteyiz. 
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Centrum Uluslararası Danışmanlık Ekibinin 
uluslararası vergi konularında önemli bir bilgi ve 
tecrübesi bulunmaktadır. Dijital ekonominin 
vergilendirilmesine yönelik uluslararası 
gelişmeler ve OECD’nin İkinci Yapı 
kapsamındaki yeni teklifini ele alan bültenimize 
ilişkin sorularınız için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 
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E-mail: huseyin.yilmaz@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 212 267 21 00 


