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SĐRKÜLER         Đstanbul, 02.10.2009 
Sayı: 2009/145        Ref: 4/145 
 
 
 
Konu: 
TÜRK ĐYE ĐLE LÜKSEMBURG ARASINDA MEVCUT Ç ĐFTE VERGĐLENDĐRMEY Đ 
ÖNLEME ANLA ŞMASI’NIN “B ĐLGĐ DEĞĐŞĐMĐ” MADDES ĐNĐ DEĞĐŞTĐREN BĐR 
PROTOKOL ĐMZALANMI ŞTIR. PROTOKOL HER ĐKĐ ÜLKEN ĐN 
PARLAMENTOLARI TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA YÜRÜR LÜĞE 
GĐRECEKT ĐR. 
 
Basında “Yurt dışında gizli hesap dönemi bitiyor; Maliye Bakanlığı, Türk vatandaşlarının yurt 
dışındaki gizli hesaplarına ulaşabilecek” başlığı ile uzun süredir haberler yapılmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti bu amaçla ilk protokolü Lüksemburg ile imzalanmıştır. Yine basında 
yer alan haberlere göre, bu kapsamdaki anlaşmalar diğer ülkelerle de yapılmaya devam 
edilecek ve özellikle Đsviçre ve Avusturya da bu ülkeler içinde olacaktır.  
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Maliye Bakanı Sayın 
Mehmet Şimşek’in 30 Eylül 2009 tarihinde Lüksemburg’a yaptığı çalışma ziyareti sırasında, 
18 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg 
Büyük Dükalığı arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” maddesini, 
güncelleştirilmi ş OECD Model Vergi Anlaşması’na uygun olarak değiştiren bir Protokol 
imzalanmıştır.  
 
OECD Model Vergi Anlaşması’nda son yıllarda yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin 
kapsamı genişletilmiş ve anlaşmada kapsanmayan vergilerle ilgili olarak bilgi değişimi 
yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, zarar verici vergi uygulamaları ve vergi rekabeti 
ile mücadele imkânının artırılabilmesi ve banka gizlili ği kuralı gibi bilgi değişiminin etkin bir 
şekilde işletilebilmesi önündeki engellerin kaldırılabilmesine yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu değişiklikler, Ülkemiz tarafından da benimsenmiş olup, halen müzakereleri 
süren veya görüşmelerine başlanılan Anlaşmalarda, diğer devletin politikasına bağlı olarak bu 
değişikliklere yer verilmektedir.  
 
Türkiye ile Lüksemburg arasında imzalanan Protokol ile mevcut Anlaşmanın 26’ncı maddesi 
tâdil edilmekte ve yerine ikâme edilen madde ile de OECD Model Vergi Anlaşması’nda 
yapılan ve yukarıda belirtilen değişiklikler Anlaşma’ya yansıtılmış olmaktadır.  
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Maddede bu yönde yapılan değişiklikler ile bilgi değişiminin kapsamı ve uygulama alanının 
genişletilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, iki ülke açısından etkin işleyen bir bilgi değişimi ile 
mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın etkin bir şekilde uygulanması 
sağlanarak, vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınma ve ayrıca zarar verici vergi rekabeti ile 
mücadele imkanı artırılmış olmaktadır.  
 
Söz konusu Protokol, Türkiye ve Lüksemburg Parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra 
yürürlüğe girecek olup, iki ülke açısından bu yasal prosedür tamamlandığında, Protokol metni 
Gelir Đdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
  
 


