
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 24.05.2017 

Sayı: 2017/091        Ref: 4/091 

 

 

 

Konu: 

VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR (OTOMATİK BİLGİ 

DEĞİŞİMİ) 

 

 

3 Kasım 2011 tarihinde Cannes’te imzalanan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma 

Sözleşmesi”ne ilişkin 7018 sayılı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 20.05.2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanmıştır.  

 

Sözleşmenin 28. maddesine göre sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından 

sözleşmenin onay, kabul veya uygun bulunduğuna dair belgenin “Depoziterlerden Birine” 

(Avrupa Konseyi Genel Sekreterine veya OECD Genel Sekreterine) tevdi edildiği tarihten sonraki 

üç aylık sürenin bitimini takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.  

 

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

ile Avrupa Konseyi’nin öncülüğünde hazırlanıp birçok ülke tarafından imzalanan "Vergi 

Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” ile sözleşmeye taraf ülkeler arasında 

öngörülen kapsamlı işbirliği yöntemleri arasında;  

 

 Bilgi değişimi,  

 Eşzamanlı vergi incelemeleri,  

 Yurt dışı vergi incelemeleri,  

 Tahsilatta yardımlaşma ve  

 Tebligat  

 

konuları yer almaktadır. Bunun da ötesinde, idari yardımlaşma taraf ülkelerin mukim ve 

vatandaşları ile sınırlı tutulmamış, üçüncü ülke mukim ve vatandaşları da sözleşmenin kapsamına 

alınmıştır. 

 

Ülkemiz, “Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ne taraf olurken koyduğu 

çekincelerle sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı vergileri gelir, kurumlar ve katma 

değer vergileri ile sınırlı tutmuştur. Ayrıca, söz konusu sözleşme Türkiye açısından 

yürürlüğe girdiği tarihten önce doğan vergi alacaklarına uygulanmayacaktır. 

 

Sözleşmenin 27. maddesine göre, sözleşmenin sağladığı yardımlaşma olanakları, ilgili taraflar 

arasında var olan veya gelecekte yapılacak olan uluslararası anlaşmalar veya diğer 

düzenlemelerde ya da vergi konularında işbirliğine ilişkin diğer araçlarda yer verilen yardımlaşma 

olanaklarını kısıtlamayacak ve bunlar tarafından kısıtlanmayacaktır. 

 

 



 

 

 

Türkiye söz konusu anlaşma çerçevesinde  2018 yılından itibaren otomatik bilgi değişimine 

başlayacaktır. Bu konu hakkında 13.08.2014 tarihli ve 2014/148 sayılı sirkülerimizle ayrıntılı 

bilgilendirme yapılmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

EK: 

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi 

 

(*) 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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20 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30071 

KANUN 

VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA 

SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

Kanun No. 7018                                                                                                    Kabul Tarihi: 3/5/2017 

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kasım 2011 tarihinde Cannes’te imzalanan “Vergi Konularında 

Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19/5/2017 

  
 

  
 


















































































































































































