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SĐRKÜLER                Đstanbul, 21.09.2011 
Sayı: 2011/188               Ref: 4/188 
 
Konu:  
TÜRK ĐYE ĐLE ALMANYA ARASINDA GEL ĐR ÜZERĐNDEN ALINAN 
VERGĐLERDE ÇĐFTE VERGĐLENDĐRMEY Đ VE VERGĐ KAÇAKÇILI ĞINI 
ÖNLEME ANLA ŞMASI 19 EYLÜL 2011 TARĐHĐNDE BERLĐN’DE 
ĐMZALANMI ŞTIR      
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 19.09.2011 günü yayınladığı duyuruya göre, 
Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞĐMŞEK ile Almanya adına Federal Maliye 
Bakanı Sayın Dr. Wolfgang SCHÄUBLE tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke 
yatırımcıları açısından Türkiye ve Almanya’nın daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.  
  
Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlü ğe girecektir. 
Bugün itibariyle yürürlükte olan bir anla şma yoktur.  
 
TBMM’nin 01.10.2011 günü resmi açılışı sonrasında yasama gündemi dikkate alındığında 
yılsonuna kadar gerekli düzenlemenin kanunlaşması muhtemeldir.  
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı’nın duyurusunda yer verilen bilgiye göre, Anlaşma 
hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanması yönünde mutabakata 
varılmıştır.  Feshedilen önceki Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 
uygulanmadığı dikkate alındığında, Anlaşma’da yapılan bu düzenleme ile iki Anlaşma 
arasında oluşan zaman boşluğu giderilmiş olmaktadır.   
 
Bununla birlikte, 01.01.2011 tarihinden itibaren Almanya ile olan Anlaşma yürürlükte 
olmadığından, 01.01.2011 tarihinden bugüne kadar  Almanya mukimi firmalara yapılan gayrı 
maddi hak niteliğindeki ödemelerden %20 vergi stopajı yapılmış, serbest meslek 
mahiyetindeki ödemelerde ise 183 gün şartı aranmamış ve %20 vergi tevkifatı yapılmıştır. 
Ayrıca, Anlaşmanın kanunlaşarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar da Almanya mukimi kişi ve 
firmalara vergi tevkifatı gerektirecek ödemeler yapılması durumunda vergi tevkifatı yapılması 
gerekmektedir.  
 
Anlaşma 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere geriye dönük yürürlüğe gireceğinden 
dolayı fazla ve yersiz yapılmış olan vergi tevkifatlarının iadesi hususunda Maliye Đdaresi 
tarafından aydınlatıcı açıklamaların yapılacağı düşüncesindeyiz.    
 
Saygılarımızla,  
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
EK: 
Gelir Đdaresi Başkanlığı duyuru metni  
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“Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” 19 
Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalandı.      19-09-11 15:08  

Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞĐMŞEK ile Almanya adına Federal Maliye Bakanı Sayın Dr. 

Wolfgang SCHÄUBLE tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve 

Almanya’nın daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.  

  

Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.  

Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, 

gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belli oranlarla 

sınırlandırılmaktadır. Ayrıca bir ülke teşebbüsünün, diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj 

veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile yine 6 ayı aşmayan danışmanlık hizmetleri de 

dahil hizmet tedariklerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.  

  

Diğer taraftan, Anlaşmada yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin 

bir mücadele yürütmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca, iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği 

yapılmasına ilişkin düzenlemeler de Anlaşma’da yer almıştır.  

  

Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanması yönünde mutabakata varılmıştır. 

Feshedilen önceki Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmadığı dikkate alındığında, 

Anlaşma’da yapılan bu düzenleme ile iki Anlaşma arasında oluşan zaman boşluğu giderilmiş olmaktadır.  

  

Türkiye’nin bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 82’ye ulaşmış 

olup, bunlardan 74’ü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

 


