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SİRKÜLER         İstanbul, 12.12.2012 

Sayı: 2012/244        Ref: 4/244 
 

Konu: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CEBELİTARIK (GİBLARTAR) 

HÜKÜMETİ ARASINDA VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI 

4 ARALIK 2012 TARİHİNDE TÜRKİYE’NİN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE 

İMZALANMIŞTIR  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan duyuruya göre, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi 

Anlaşması 4 Aralık 2012 tarihinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde imzalanmıştır.  

 

Cebelitarık İspanya’nın güneyinde Cebelitarık Boğazı'nda yer alan 6 km² yüzölçümü, 35.000 

nüfusu bulunan 1704 tarihinden beri Birleşik Krallık'ın idaresinde olan bir şehirdir. 

  

 

 
 

 

 

Duyuruda, imzalanan bu Anlaşma ile cezai ve hukuki vergi konularında iki ülke arasında tam 

bir bilgi değişimi öngörüldüğü ve böylece vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda 

önemli bir adım daha atılmış olduğu belirtilmiştir.   

 

Anlaşma, her iki ülke iç hukukunun öngördüğü onay süreci tamamlandıktan sonra yürürlüğe 

girecektir.  

 

Cebelitarık ile imzalanan bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte her tür ve tanımdaki 
vergiler ile ilgili olarak vergi inceleme inceleme elemanlarımızca ihtiyaç duyulabilecek 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cebelitar%C4%B1k_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1704
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k
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bilgiler Cebelitarık yetkili makamlarından talep edilebilecek ve yine Cebelitarık tarafından 

ihtiyaç duyulabilecek bilgiler de ülkemiz tarafından karşılanabilecektir.  

  

Anlaşma ayrıca, tarafların yetkili temsilcilerinin gerektiğinde vergi incelemesi amacıyla bir 

diğerinin ülke toprağında ve ilgili maddede belirtilen şartlarla inceleme yapabilmesine, ilgili 

kişilerle görüşebilmesine veya yapılmakta olan bir vergi incelemesine katılabilmesine de 

imkan sağlamaktadır.  

 

Duyuruda, diğer ülkelerle de “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”  akdetmek 

amacıyla müzakereler sürdürüldüğü belirtilmiştir.   

 

Saygılarımızla,   

        DENGE DENETİM 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti 

Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 4 Aralık 

2012 tarihinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde imzalandı. 
     05-12-12 15:51  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” 

4 Aralık 2012 tarihinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde imzalandı.  

İmzalanan bu Anlaşma ile cezai ve hukuki vergi konularında iki ülke arasında tam bir bilgi değişimi 

öngörülmekte ve böylece vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda önemli bir adım daha atılmış 

olmaktadır.  

  

Anlaşma, her iki ülke iç hukukunun öngördüğü onay süreci tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.  

  

Cebelitarık ile imzalanan bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte her tür ve tanımdaki vergiler ile ilgili 

olarak inceleme elemanlarımızca ihtiyaç duyulabilecek bilgiler Cebelitarık yetkili makamlarından talep 

edilebilecek ve yine Cebelitarık tarafından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler de ülkemiz tarafından 

karşılanabilecektir.  

  

Anlaşma ayrıca, tarafların yetkili temsilcilerinin gerektiğinde vergi incelemesi amacıyla bir diğerinin ülke 

toprağında ve ilgili maddede belirtilen şartlarla inceleme yapabilmesine, ilgili kişilerle görüşebilmesine veya 

yapılmakta olan bir vergi incelemesine katılabilmesine de imkan sağlamaktadır.  

  

Öte yandan, diğer ülkelerle de “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”  akdetmek amacıyla müzakereler 

sürdürülmektedir. 
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