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SİRKÜLER                   İstanbul, 03.08.2012 

Sayı: 2012/181                 Ref: 4/181 

 

Konu:  

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNE DAİR GELİR İDARESİ 

BAŞKANLIĞI’NIN DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, Almanya Federal 

Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması'nın onay belgeleri 01.08.2012 

tarihinde Ankara’da teati edilmiştir. Duyuru bu sirkülerimizin ekinde yer almaktadır. 

 

Söz konusu anlaşmanın 30. maddesinde yer alan yürürlük maddesi hükümleri 

çerçevesinde anlaşma 01.01.2011’den geçerli olmak üzere 01.08.2012 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Anlaşmanın hükümleri, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup, bu 

suretle 21 Temmuz 2009 tarihinde feshedilen ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hükümleri 

uygulanması son bulan önceki Anlaşma ile arasında oluşan zaman boşluğu da giderilmiş 

olmaktadır.  

 

Söz konusu Anlaşmada yer alan gelirlerin hem Türkiye’de, hem de Almanya’da Anlaşma 

hükümleri yerine bu ülkelerin iç mevzuatlarına göre vergilendirilmiş olması durumunda, 

vergilendirmenin Anlaşma hükümlerine uygun olarak yapılmasını teminen düzeltme 

başvurusunda bulunulması gerekmektedir.  

 

Diğer taraftan, söz konusu düzeltme başvurularının süresi konusunda Anlaşmada özel bir 

düzenleme yer almaktadır. Buna göre, kaynakta kesilen vergiler için verginin kaynakta 

kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar düzeltme başvurusunda 

bulunulması gerekmektedir.  

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki çifte vergilendirmeyi 

önleme anlaşması metnine www.mazars.com.tr internet sayfamızın sirkülerler bölümündeki 

30.12.2011 tarih ve 2011/234 sayılı sirkülerimiz ekinde ulaşabilirsiniz.  

 

Saygılarımızla,  

 

 

DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

- Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu  

http://www.mazars.com.tr/
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(*) 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Gelir İdaresi Başkanlığı 

Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüğe girdi. 

 

 

19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanan ve 16 Ocak 2012 tarih ve 2012/2695 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanıp 24 Ocak 2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında 

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme 

Anlaşması”nın onay belgelerinin diplomatik yollarla teatisi tamamlanmış olup, Anlaşma 1 

Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

Bu Anlaşmanın hükümleri, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup, bu 

suretle 21 Temmuz 2009 tarihinde feshedilen ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hükümleri 

uygulanması son bulan önceki Anlaşma ile arasında oluşan zaman boşluğu da giderilmiş 

olmaktadır.  

 

Söz konusu Anlaşmada yer alan gelirlerin hem Türkiye’de, hem de Almanya’da Anlaşma 

hükümleri yerine bu ülkelerin iç mevzuatlarına göre vergilendirilmiş olması durumunda, 

vergilendirmenin Anlaşma hükümlerine uygun olarak yapılmasını teminen düzeltme 

başvurusunda bulunulması gerekmektedir.  

 

Diğer taraftan, söz konusu düzeltme başvurularının süresi konusunda Anlaşmada özel bir 

düzenleme yer almaktadır. Buna göre, kaynakta kesilen vergiler için verginin kaynakta 

kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar düzeltme başvurusunda 

bulunulması gerekmektedir.  

Kamuoyuna duyurulur. 

 


