
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 12.06.2019 

Sayı: 2019/101        Ref: 4/101 

 

 

Konu:  

İSVİÇRE FEDERAL COUNCIL TÜRKİYE DAHİL BAZI ÜLKELER İLE 

OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ YAPILMASI KONUSUNDA İLKE KARARI 

ALMIŞTIR 

 

Bilindiği üzere 7018 sayılı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 

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

Gazete’de yayınlanmıştı.  

 

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. 

 

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin 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. 

 

7018 sayılı Kanun ile verilen yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu söz konusu sözleşmeyi 

26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10969 sayılı “Vergi 

Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte 

Onaylanması Hakkında Karar” ile onaylamış, bu onay kararı ve anlaşmaya dair detaylar 

hakkında ise 04.12.2017 tarih ve 2017/163 sayılı sirkülerimizde açıklamalara yer verilmişti.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından otomatik bilgi değişiminin uygulamasına ilişkin "Finansal 

Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi Hakkında Genel Tebliğ 

Taslağı” 2017 yılında yayınlanmış ancak söz konusu taslak bugüne kadar Resmi Gazete’de 

yayınlanmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Taslak tebliğ hakkında 23.05.2017 tarih ve 

2017/87 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalara yer verildiğini belirtmek isteriz.  
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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 belirlenmiş (02.07.2108 tarih ve 2018/143  sayılı sirkülerimiz), 

ancak bugüne kadar 528 ve 529 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile sadece Türkiye-Letonya 

(09.01.2019 tarih ve 2019/32  sayılı sirkülerimiz) ve Türkiye-Norveç (10.01.2019 tarih ve 

2019/33 sayılı sirkülerimiz) arasında “Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik 

Otomatik Bilgi Değişimi”ne ilişkin yapılan anlaşmalar onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

İsviçre Federal Council, İsviçre’nin Bern şehrinde 29.05.2019 tarihinde yapmış olduğu 

toplantıda aralarında Türkiye’ninde bulunduğu 19 ülke ile daha otomatik bilgi değişimi 

yapma konusunda ilke kararı almıştır.  

(https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-75269.html). Söz 

konusu ülkeler için otomatik bilgi değişiminin 2020 yılından itibaren başlatılması amacıyla 

hazırlanacak ilgili Federal Karar’ın sonbahar ve kış döneminde parlamentonun onayına 

sunulması planlanmaktadır. Ancak Federal Council’in söz konusu bilgi değişimini 

başlatmadan önce ilgili ülkelerin veri değişim standartlarına uygun teknik alt yapıya sahip 

olup olmadıklarını önceden gözden geçirmek istediğini belirtmek isteriz. Bahse konu Federal 

Karar’ın, İsviçre Parlementosu’nda kabul edilmesi halinde, 01.01.2020 tarihinden itibaren 

Türkiye’de mukim olup İsviçre’deki finansal kuruluşlarda anlaşma kapsamında finansal 

bilgileri bulunanların söz konusu finansal bilgileri, İsviçre Finans kuruluşları tarafından 30 

Haziran 2021 tarihine kadar İsviçre Vergi İdaresi ile paylaşılacaktır. İsviçre Vergi İdaresi ise 

söz konusu finansal bilgileri 30 Eylül 2021 tarihine kadar Türk Gelir İdaresi ile paylaşacaktır.  

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

(*) 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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