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SĐRKÜLER         Đstanbul, 15.07.2013  
Sayı: 2013/163                   Ref:4/163  
 
 
Konu:  
TÜRK ĐYE ĐLE BELÇ ĐKA ARASINDA Ç ĐFTE VERGĐLENDĐRMEY Đ ÖNLEME 
ANLA ŞMASI’NIN BAZI MADDELER ĐNĐ REVĐZE EDEN BĐR PROTOKOL 
ĐMZALANMI ŞTIR 
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde, Türkiye ile Belçika arasında çifte 
vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bazı maddelerini revize eden protokolün imzalandığına 
dair bir duyuru yayınlanmıştır.  
 
Duyuruda, söz konusu protokol ile 01.01.1992 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının “Bilgi Değişimi” ne ilişkin 26’ncı ve “Tahsilatta 
Yardımlaşma” ya ilişkin 27’nci maddelerinin, güncelleştirilmi ş OECD Model Vergi 
Anlaşması’na uygun hale getirildiği bilgisine yer verilmiştir.  
 
 
Duyuruda ayrıca, “Bilgi Değişimi” maddesinde yapılan değişiklikler ile bilgi değişiminin 
kapsamı ve uygulama alanının genişletilmiş olduğu ve böylece iki ülke açısından, doğru ve 
etkili bir biçimde işleyen bilgi değişimi ile mevcut çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 
etkin bir şekilde uygulanmasının sağlandığı, vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmanın 
önlenmekte olduğu ve ayrıca zarar verici vergi rekabeti ile mücadele imkanının artmış olduğu 
açıklanmıştır.  Ayrıca, OECD Model Vergi Anlaşması’na uyumlu olarak ikame edilen 
“Tahsilatta Yardımlaşma” maddesi ile de iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliğinin 
kapsamı ve uygulama alanının genişletilmiş olduğu, bu protokolle, tahsilatta yardımlaşmanın 
kapsamının yalnızca iki ülkenin mukimleri ile sınırlı tutulmamış olduğu, iki ülkede de mukim 
olmayan kişiler ve her çeşit ve tanımdaki vergilerle ilgili olarak da tahsilatta yardımlaşmaya 
imkan sağlandığı belirtilmiştir.   
  
 
Protokol, iki ülke parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, iki 
ülke açısından bu yasal prosedür tamamlandığında, protokol metni Gelir Đdaresi Başkanlığının 
internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
 
Saygılarımızla. 
       
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
Gelir Đdaresi Başkanlığı duyurusu 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Türkiye ile Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması’nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol 
Brüksel’de Đmzalandı.      12-07-13 10:48  

01.01.1992 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi”ne ilişkin 26 ncı ve 

“Tahsilatta Yardımlaşma”ya ilişkin 27 nci maddelerini güncelleştirilmiş OECD Model Vergi Anlaşması’na uygun 

olarak değiştiren Protokol, ülkemiz adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞĐMŞEK; Belçika adına da Belçika 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Didier REYNDERS tarafından 9 Temmuz 2013 tarihinde 

Brüksel’de imzalanmıştır.  

OECD Model Vergi Anlaşması’nda son yıllarda yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş 

ve anlaşmada kapsanmayan kişi ve vergilerle ilgili olarak da bilgi değişimi yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Ayrıca, zarar verici vergi uygulamaları ve vergi rekabeti ile mücadele imkanının artırılabilmesi ve banka 

gizliliği kuralı gibi bilgi değişiminin etkin bir şekilde işletilebilmesine yönelik engellerin kaldırılması 

sağlanmıştır. Bu değişiklikler, ülkemiz tarafından da benimsenmiş olup, halen müzakereleri süren veya 

müzakerelere başlanılan anlaşmalarda da, diğer devletin politikasına bağlı olarak bu değişikliklere yer 

verilmektedir.  

 

“Bilgi Değişimi” maddesinde bu yönde yapılan değişiklikler ile bilgi değişiminin kapsamı ve uygulama alanı 

genişletilmiş olmakta ve böylece iki ülke açısından, doğru ve etkili bir biçimde işleyen bilgi değişimi ile 

mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması sağlanmakta, vergi 

kaçakçılığı ile vergiden kaçınma önlenmekte ve ayrıca zarar verici vergi rekabeti ile mücadele imkanı artmış 

olmaktadır.  

 

OECD Model Vergi Anlaşmasına uyumlu olarak ikame edilen “Tahsilatta Yardımlaşma” maddesi ile de iki ülke 

arasında vergilerin tahsilatında işbirliğinin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiş olmaktadır. Bu Protokolle, 

tahsilatta yardımlaşmanın kapsamı yalnızca iki ülkenin mukimleri ile sınırlı tutulmamış, iki ülkede de mukim 

olmayan kişiler ve her çeşit ve tanımdaki vergilerle ilgili olarak da tahsilatta yardımlaşmaya imkan 

sağlanmıştır.  

  

Protokol, iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, iki ülke açısından bu 

yasal prosedür tamamlandığında, Protokol metni Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanacaktır. 

 


