
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 10.01.2019 

Sayı: 2019/033        Ref:4/033  
 

 

Konu: 

NORVEÇ İLE İMZALANAN ULUSLARARASI VERGİ UYUMUNUN 

ARTIRILMASINA YÖNELİK OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN 

ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR 

 

Bilindiği üzere 26.06.2018 tarih ve 30460 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11790 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma 

Sözleşmesi’nin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmişti. Söz konusu Bakanlar 

Kurulu Kararı ile ilgili açıklamalara 02.07.2108 tarih ve 2018/143 sayılı sirkülerimizden 

ulaşabilirsiniz. 
 

Sözleşmenin 6. maddesine göre, iki veya daha fazla taraf konu kategorileri itibariyle ve 

karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyecekleri yöntemler uyarınca, otomatik olarak sözleşmenin 4. 

maddesinde belirtilen bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bu çerçevede söz konusu 

anlaşmanın imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasına dair 30.12.2018 tarih 

ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de; “Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları 

Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine 

İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 529 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı” yayınlanmıştır.   

 

Ülkelerin yetkili makamları Anlaşmanın 2. maddesi kapsamında belirlenen finansal bilgileri 

yıllık bazda otomatik olarak değişime tabi tutacaklardır. Bilgiler (2018 yılına dair bilgiler de 

dahil olmak üzere) takip eden yılın ilk dokuz ayı içinde otomatik olarak değiştirilecektir. 

Anlaşmanın 3. maddesine göre 2017 yılı bilgilerinin ise 2018 yılı sonuna kadar değiştirilmesi 

beklenmektedir.  Bununla birlikte Anlaşmanın onaylanma işlemine dair Kararın 2018 sonunda 

yayınlanması dikkate alınacak olursa, 2017 yılı bilgilerinin değişim süresine dair ayrıca bir 

düzenleme yapılması beklenebilir.  

 

Anlaşma uyarınca her bir yetkili makam diğer yetkili makamla elde edilen ve aşağıda 

belirtilen bilgileri yıllık bazda otomatik olarak değişime tabi tutacaktır. 

 

a) Hesap üzerinde "Hesap Sahibi" sıfatını haiz olan her Bildirimi Zorunlu Kişinin adı, adresi, 

Vergi Kimlik No'sı, doğum tarihi (gerçek kişiler açısından); Hesap Sahibinin Kurum olması 

hâlinde Ortak Bildirim Standardıyla uyumlu durum tespiti yöntemlerinin yerine 

getirilmesinden sonra Bildirimi Zorunlu Kişi niteliğinde en az bir Kontrol Eden Kişiye sahip 

olduğu tespit edilmişse söz konusu Kurumun adı/unvanı, adresi, Vergi Kimlik No'sı ve her bir 

Bildirimi Zorunlu Kişinin adı/unvanı, adresi, Vergi Kimlik No'sı, doğum tarihi. 

 

b) Hesap numarası (ya da hesap numarası yoksa bunun işlevsel eşdeğeri); 

 

c) Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun unvanı ve varsa, kimlik numarası; 

 

 



 

 

 

 

d) İlgili takvim yılının veya diğer uygun bildirim döneminin sonu itibarıyla hesap bakiyesi 

veya değeri (Nakdi Değer Sigorta Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme Sözleşmesi durumunda 

Nakit Değer ya da vazgeçme değeri dâhil) veya hesap söz konusu yıl veya dönem içerisinde 

kapatılmış ise hesap kapanışını; 

 

e) Saklama Hesabı bakımından: 

 

1) Hesapta tutulan varlıklardan elde edilen ve takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi 

boyunca hesaba (veya hesaba ilişkin olarak) her bir olayda ödenen veya alacak kaydedilen 

faizin toplam brüt tutarı, temettülerin toplam brüt tutarı ile diğer gelirlerin toplam brüt tutan; 

ve 

 

2) Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun bir saklamacı, simsar, temsilci veya Hesap Sahibi için 

başka şekilde bir acente gibi hareket ettiği hesaba, takvim yılı veya diğer uygun bildirim 

dönemi boyunca ödenen veya alacak kaydedilen, Finansal Varlık satışı veya itfasından elde 

edilen toplam brüt hasılat; 

 

f) Mevduat Hesabı bakımından, takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca 

hesaba ödenen veya alacak kaydedilen faizin toplam brüt tutan; ve 

 

g) 2(e) veya (f) bentlerinde belirtilmeyen herhangi bir hesap bakımından, takvim yılı veya 

diğer uygun bildirim dönemi boyunca Hesap Sahibine yapılan itfa ödemelerinin toplam tutan 

dâhil, Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun yükümlüsü veya borçlusu olduğu Hesap Sahibinin 

hesabıyla ilgili olarak takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca Hesap Sahibine 

ödenen veya alacak kaydedilen toplam brüt tutar. 

 

Norveç ile yapılan otomatik bilgi değişimi anlaşmasında değişime konu bilgiler arasında 

“doğum yeri” bilgisi yer almamaktadır.  

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK: 

Norveç ile imzalanan uluslararası vergi uyumunun artırılmasına yönelik otomatik bilgi 

değişimine ilişkin anlaşmanın imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hakkında 529 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) 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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