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Konu: 
TÜRK ĐYE ĐLE ĐSVĐÇRE ARASINDA KAPSAMLI B ĐLGĐ DEĞĐŞĐMĐNE DE ĐMKAN 
VEREN “Ç ĐFTE VERGĐLENDĐRMEY Đ ÖNLEME ANLA ŞMASI” 4 KASIM 2009 
TARĐHĐNDE BERN’DE PARAFE EDĐLDĐĞĐNE DAĐR GELĐR ĐDARESĐ 
BAŞKANLI ĞI DUYURUSU YAYINLANMI ŞTIR  
 
2008 yılında imzalanan “Türkiye ile Đsviçre arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması”, Đsviçre’nin özellikle bankacılık sırları ile ilgili bilgi değişimi politikasında 
değişikli ğe gitmesi sonucunda, bu değişikli ğin söz konusu Anlaşma kapsamına dahil 
edilebilmesi amacıyla tekrar müzakereye açılmıştır.  
 
Bunun üzerine, bilgi değişiminin bankacılık sırlarını da içerecek şekilde, OECD Model 
Anlaşması’nın 26’ncı maddesine uygun olarak Anlaşma’ya dahil edilmesi amacıyla, Đsviçre 
ve Türkiye arasında 3-4 Kasım 2009 tarihlerinde Bern’de müzakereler yapılarak tamamlanmış 
ve yapılan görüşmeler neticesinde üzerinde uzlaşma sağlanan yeni Anlaşma metni 4 Kasım 
2009 tarihinde Bern’de parafe edilmiştir.  
  
Parafe edilen Anlaşma metnine göre, Anlaşma taraflarınca bir bilgi talebinin, bilginin bir 
banka, finans kurumu, vekil ya da temsilci nezdinde tutulması gerekçe gösterilerek 
reddedilmesi artık söz konusu olamayacaktır. Ayrıca bilgi değişimi, yalnızca Anlaşma’da 
kapsanan kişilerle sınırlı olmayacak, her iki devlette de mukim olmayanlar için de söz konusu 
olabilecektir.  
  
Böylece, iki ülke açısından vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve zarar verici vergi rekabeti 
ile mücadele  imkanı sağlanmış olacaktır. Anlaşma’nın uygulanmaya başlanması ile iki ülke 
arasında geniş kapsamlı bir bilgi alışverişi söz konusu olacaktır.  
  
Bu çerçevede, Türkiye’de tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilen ve Đsviçre’de (para, 
döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar gibi) varlığı 
bulunan kişilere ilişkin gerektiğinde Đsviçre yetkili makamlarından bilgi temin edilmesi söz 
konusu olabilecektir.  
  
Bununla birlikte Gelir Đdaresi Başkanlığı’nca ayrıca “Vergi Cennetleri” olarak ifade edilen 
ülkeler ile bilgi değişimine imkân sağlamak amacıyla “Bilgi Değişimi veya Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” yapılması öncelikli bir politika olarak benimsenmiş ve 
bu ülkeler ile söz konusu anlaşma yapabilmek için gerekli çalışmalar başlatılmış 
bulunmaktadır.  
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Bu amaçla “Varlık Barı şı” Kanunundan yararlanma süresinin 31.12.2009 tarihinde 
sona ereceği dikkate alındığında mükelleflerce Türkiye-Đsviçre arasındaki söz konusu 
Anlaşma hükümleri ile  Gelir Đdaresi Başkanlığı’nca “Vergi Cenneti” kapsamındaki 
ülkeler ile yürüttü ğü anlaşma çalışmalarının göz önünde bulundurulmasının, yararlı 
olacağı düşünülmektedir.  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜAŞVĐRLĐK A.Ş  
 
EK:  
Gelir Đdaresi Başkanlığı duyurusu  
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Türkiye ile Đsviçre Arasında Kapsamlı Bilgi Değişimine de 
Đmkân Veren "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 4 
Kasım 2009 Tarihinde Bern’de Parafe Edilmiştir.      12-11-09 12:21  
2008 yılında imzalanan “Türkiye ile Đsviçre arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”, Đsviçre’nin 

özellikle bankacılık sırları ile ilgili bilgi değişimi politikasında değişikliğe gitmesi sonucunda, bu değişikliğin söz 

konusu Anlaşma kapsamına dahil edilebilmesi amacıyla tekrar müzakereye açılmıştır.  

Bunun üzerine, bilgi değişiminin bankacılık sırlarını da içerecek şekilde, OECD Model Anlaşması’nın 26 ncı 

maddesine uygun olarak Anlaşma’ya dahil edilmesi amacıyla, Đsviçre ve Türkiye arasında 3-4 Kasım 2009 

tarihlerinde Bern’de müzakereler yapılarak tamamlanmış ve yapılan görüşmeler neticesinde üzerinde 

uzlaşma sağlanan yeni Anlaşma metni 4 Kasım 2009 tarihinde Bern’de parafe edilmiştir.  

  

Parafe edilen Anlaşma metnine göre, Anlaşma taraflarınca bir bilgi talebinin, bilginin bir banka, finans 

kurumu, vekil ya da temsilci nezdinde tutulması gerekçe gösterilerek reddedilmesi artık söz konusu 

olamayacaktır. Ayrıca bilgi değişimi, yalnızca Anlaşma’da kapsanan kişilerle sınırlı olmayacak, her iki devlette 

de mukim olmayanlar için de söz konusu olabilecektir.  

  

Böylece, iki ülke açısından vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele  

imkanı sağlanmış olacaktır. Anlaşma’nın uygulanmaya başlanması ile iki ülke arasında geniş kapsamlı bir bilgi 

alışverişi söz konusu olacaktır.  

  

Bu çerçevede, Türkiye’de tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilen ve Đsviçre’de (para, döviz, altın, 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar gibi) varlığı bulunan kişilere ilişkin 

gerektiğinde Đsviçre yetkili makamlarından bilgi temin edilmesi söz konusu olabilecektir.  

  

Bununla birlikte Bakanlığımızca ayrıca “Vergi Cennetleri” olarak ifade edilen ülkeler ile bilgi değişimine imkân 

sağlamak amacıyla “Bilgi Değişimi veya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” yapılması öncelikli bir 

politika olarak benimsenmiş ve bu ülkeler ile söz konusu anlaşma yapabilmek için gerekli çalışmalar 

başlatılmış bulunmaktadır.  

  

Bu amaçla “Varlık Barışı” Kanunundan yararlanma süresinin 31.12.2009 tarihinde sona ereceği 
dikkate alındığında mükelleflerce Türkiye-Đsviçre arasındaki söz konusu Anlaşma hükümleri ile  
Bakanlığımızın “Vergi Cenneti” kapsamındaki ülkeler ile yürüttüğü anlaşma çalışmalarının göz 
önünde bulundurulmasının, yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 


