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BEPS ÇERÇEVESİNDE VERGİYİ DOLANMA YOLLARI İLE
MÜCADELE ve TÜRKİYE
IN THE FRAMEWORK OF BEPS, THE FIGHT AGAINST
BYPASSING TAX AND TURKEY
Öğr. Gör. Erdinç ALP*58*
ÖZ
Öteden beri; mükellefler vergiyi ödememe, devletler ise vergiyi tahsil
etme çabaları içindedirler. Bu doğrultuda mükellef vergi ödememek için,
devlet mükelleften vergiyi almak için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. İçinde
bulunduğumuz yüzyılda; mükelleflerin birden fazla ülkede örgütlenmesi,
dijital dünyanın hayatımızın her anına hükmetmesi sonucu ülkelerin sadece iç
hukuklarında düzenlemeler yapması mükelleflerin vergi ödememe çabalarını
engel olmamaktadır. Bunu sorunu önleyebilmek adına OECD, kısaca BEPS
olarak adlandırılan “Base Erosion and Profit Shifting/Matrah Aşındırma ve
Kâr Aktarımı eylem planlarını hazırlamış ve bu soruna devlet açısından değil;
üye ülkeler açısından bakmak istemiştir.
Bu çalışmada OECD-BEPS çerçevesinde matrah aşındırma ve kâr aktarımı
ile ilgili alınan önlemler sıralanarak açıklanmıştır. Her bir eylem planı ile ilgili
Türkiye’nin uyum süreci ve attığı adımlar incelenerek genel bir değerlendirme
yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Matrah Aşındırma, BEPS, Eylem Planı, Verginin
Dolanılması
ABSTRACT
Since before now, taxpayers do not pay the tax; states are making efforts to
collect the tax. In this direction, while taxpayer are trying not to pay taxes, the
state has developed various methods for collecting taxes from the taxpayer. In
the present century; Due to taxpayers are organized in more than one country
and the digital world dominates every moment of our lives, making regulations
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only in the domestic laws of the countries does not prevent taxpayers from
paying taxes. In order to prevent this, OECD prepared BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting) action plans and wanted to look at this problem from the
point of view of member countries instead of a single state.
In this study, the measures taken regarding base erosion and profit transfer
are listed and explained within the framework of OECD-BEPS. A general
evaluation was made by examining Turkey’s harmonization process and the
steps taken regarding each action plan.
Keywords: Base Erosion, BEPS, Action Plan, Bypassing Tax
1. GİRİŞ
Yürütmekte oldukları kamusal hizmetleri elde edecekleri vergi gelirleri
ile finanse etmek zorunda olan devletler, bu gelirlerinde azalma olması
durumunda ya hizmet ifa etmekte zorlanacaklar ya da hizmet ifa etmeye devam
etmeleri halinde meydana gelen bütçe açığını çeşitli yollardan (borçlanma
gibi) kapatmaya çalışacaklardır. Türkiye’deki vergi geliri kaybının ne kadarlık
kısmının verginin dolanılmasından kaynaklandığı tespit edilemese de genel
anlamda vergi geliri kaybı ülkemiz için önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır (Başaran Yavaşlar & Kahraman, 2018, s. 203).
Devletlerin vergi geliri kayıplarından bahsedildiğinde ilk akla gelen
yöntemler; vergiden kaçınma ve vergi kaçırma olsa da özellikle son yıllarda çok
uluslu şirketlerin sayılarının ve faaliyetlerinin artması, çok uluslu şirketlerin
vergi ödememek ve/veya az ödemek adına kârlarını vergi cenneti diye tabir
edilen ülkelere aktarmaları bizi bu sayılan iki neden arasında değerlendirilecek
olan verginin dolanılması kavramına ulaştırmaktadır.
Her ne kadar ülkeler kendi mevzuatlarında bu sorun ile mücadele etmeye
çalışsalar da verginin dolanılması uluslararası kapsamda çözüme ulaşılması
gereken bir kavramdır. Bu bağlamda özellikle BEPS ile ülkelerin vergi
gelirlerinden mahrum kalmamaları adına bir dizi önlemler sıralanmış ve
OECD ülkelerinin de bu önlemlere mutabakatı alınmıştır. Türkiye, OECD’nin
BEPS ile sıralanan önlemlerini kabul eden ilk ülkelerden birisidir.
Çalışmada ilk olarak vergiyi dolanma yolları açıklanacak, bu sorunun
çözümü için alınan uluslararası düzenlemelerden BEPS özelinde bahsedilecek
ve Türk Vergi Sistemi içerisinde BEPS’in olası yansımalarına değinilecektir.
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2. VERGİ GELİRİNİ AZALTICI NEDENLER VE AGRESİF
VERGİ PLANLAMASI
Mükelleflerin gözünde vergi, gelir azaltıcı bir unsur olarak
değerlendirilmekte bu sebepten mükellefler vergiyi ödememek veya az ödemek
şeklinde tercihte bulunmaktalardır. Buna karşın; verginin diğer tarafı olan
devlet ise tahsil edeceği vergi ile yaptığı veya yapacağı kamusal hizmetlerin
finansmanını gerçekleştirmeyi istemekte dolayısıyla en yüksek seviyede vergi
hasılatı beklemektedir. Bu durumda verginin her iki tarafı da farklı güdüler
içerisinde bulunmakta, mükellefler vergi ödememek, devlet ise fazla vergi
toplamak amacıyla vergiye bakmaktalardır. Bunun doğal bir sonucu olarak;
aynı zamanda kanun koyucu konumunda olan devlet, bu gücünü de kullanarak,
mükelleflerden kanun gücüyle vergi tahsilatını gerçekleştirmekte, mükellefler
ise vergi ödememek veya az ödemek için çeşitli yöntemler geliştirmektedirler.
Mükelleflerin vergi ödememek veya az ödemek için gerçekleştirdikleri bu
yöntemler vergi kaçırma, vergiden kaçınma şeklinde sayılabilirler. Vergiden
kaçınma (tax avoidance) genellikle, mükellefin vergiyi doğuran olayla ilişki
kurmayarak vergi ödememesi (Bilici ve Bilici, 2013, s. 190; Edizdoğan, 2008,
s. 213) olarak ifade edilse de mükelleflerin hukuka uygun hareket ederek vergi
matrahlarını azaltma durumu olarak tanımlanması daha uygundur (Edizdoğan,
2008, s. 208). Vergiden kaçınmada suç oluşmadığı için cezai bir yaptırım
bulunmamaktadır.
Vergi kaçırma (tax evasion) ise vergi doğduktan sonra yani mükellefiyet
tesis edildikten sonra çeşitli hileli yollarla mükelleflerin az vergi ödeme veya
vergi ödememe yolunu seçmeleri durumudur (Bilici ve Bilici, 2013, s. 190). Bu
durumda vergi doğduğu için vergi kaçırma eylemi suç olarak nitelendirilmekte
dolayısıyla bu suçu işleyenlere de vergi cezası verilmektedir.
Bu iki kavrama özellikle son yıllarda eklenen bir diğer yöntem ise verginin
dolanılmasıdır. Vergiden kaçınma ile vergi kaçakçılığı arasında bir kavram
olarak ifade edilebilecek olan vergiyi dolanma kavramı ülkelerin vergi geliri
kayıplarının temel sebeplerinden biri olarak sayılabilir (Başaran Yavaşlar ve
Kahraman, 2018, s. 203-204).
Mükelleflerin daha az vergi ödemek amacıyla gerçekleştirdikleri vergi
planlaması kavramının kötüye kullanılmış hali olarak tanımlanabilecek agresif
vergi planlaması kavramı da günümüzde ortaya çıkan yeni kavramlardan
biridir. Her ne kadar mevzuatımızda tanımlanmasa da bu yöntem ile çok
uluslu şirketler faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ülkeler yerine düşük vergi
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alan veya hiç vergi almayan ülkelere mükellefiyetlerini kaydırmakta ve bunun
sonucunda ortaya agresif vergi planlaması kavramı çıkmaktadır. Özellikle
gelişmiş ekonomilerin vergi gelirlerini azaltıcı bir unsur olarak karşımıza
çıkan agresif vergi planlaması ile mücadele bu sebepten özellikle Amerika ve
Avrupa Birliği ülkeleri gibi bünyesinde çokuluslu şirket barındıran ülkelerde
başlamıştır. Çok uluslu şirketlerin tüm dünyaya yayılmaları, “vergi cenneti”
olarak tabir edilen ülkelerin bu şirketleri kendilerine çekme eğilimlerinin
sonucu olarak, son yıllarda başlıca uluslararası vergi sorunu olarak karşımıza
çıkan agresif vergi planlaması kavramı ile mücadele de önem kazanmaktadır.
1.1. Vergi Kaçırma
Vergi kaçırma veya sık kullanılan şekliyle vergi kaçakçılığı (tax evasion)
yasadışı yollarla verginin ödenmemesi veya ödenmesi gereken tutardan daha
az ödenmesidir. Matrahın gizlenerek yok olması veya yanlış bilgiler sonucunda
düşük çıkması ile vergi kaçakçılığı ortaya çıkmaktadır (Erdem, Şenyüz, ve
Tatlıoğlu, 2011, s. 153). Vergi kaçakçılığında, yasadışı yollarla verginin
ödenmemesi ya da daha az ödenmesi söz konusu olduğundan bu durum
Vergi Usul Kanunu’na göre de vergi suçu kabul edilmekte ve bu doğrultuda
da ortaya vergi cezası çıkmaktadır. Nitekim, Vergi Usul Kanunu’nun 359
uncu maddesinde kaçakçılık suçu oluşturan fiilleri sıralanmış ve bu fiiller
işlendiğinde ortaya vergi kaçakçılığı suçunun çıkacağı belirtilerek fiillere göre
verilecek cezaların neler olduğunu hüküm altına alınmıştır.
1.2. Vergiden Kaçınma
Vergiden kaçınma (tax avodiance), mükelleflerin hukuka uygun hareket
ederek vergi matrahlarını azaltma durumu olarak tanımlanabilir (Edizdoğan,
2008, s. 213). Kamu Maliyesi doktrininde vergiye karşı bir tepki olarak
sıklıkla bahsedilen kavramdan, ne Türk Vergi Sistemi’nde ne vergi idaresinin
düzenlemelerinde hatta ne de yargı kararlarında bahsedilmiştir. Dolayısıyla
vergiden kaçınma kavramı Türk Vergi Hukuku’nda tanımlanmamış bir
kavramdır (Başaran Yavaşlar, Sevgin, & Uyanık, 2016, s. 1).
Vergiden kaçınma başlıca iki şekilde gerçekleşmektedir. Mükellefler ya
vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermemektelerdir (Edizdoğan, Çetinkaya, ve
Gümüş, 2010, s. 184) ya da kanunlara uygun fakat belirsiz ifadeler kullanarak
faaliyet yürüterek kanunlarda bulunan boşluklardan yararlanmaktalardır.
Sonuç olarak da vergiden kaçınma ile ilgili iki özellik ortaya çıkmaktadır;
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vergiden kaçınma daha az vergi ödemek veya vergi ödememek için yapılan bir
eylemdir ve bu eylem tamamen yasal olduğundan herhangi bir yaptırıma tabi
değildir (Başaran Yavaşlar vd., 2016, s. 2).
Vergiden kaçınmanın nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin örnekler
aşağıdaki gibi verilebilir (Başaran Yavaşlar vd., 2016, s. 2):
“ - Sonucunda vergi oluşacak bir işlemi yapmamak (örneğin; herhangi
bir geliri elde etmemek),
Daha az vergi oluşacak bir durumu tercih etmek (örneğin; yeni araç
alımı yerine ikinci el araç alımını tercih etmek),
Vergi muafiyet, istisna ve indirimlerinden yararlanmak (örneğin;
K.V.K. 5/1-ı ve G.V.K. 20’de belirtilen eğitim kurumlarını açmak, 3218 sayılı
Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3/a maddesine göre serbest bölgelerde
ticari faaliyette bulunmak, yeni ürün veya yöntem icat etme amacıyla
araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak gibi),
Ödenecek vergiyi ertelemek (örneğin; Kurumlar Vergisi mükelleflerinin
kârlarını dağıtmaması veya gerçek kişi mükelleflerin emeklilik hesaplarına
sahip olmaları gibi),
Kanunlardaki boşlukları kullanmak (örneğin; kanunlara uygun olan
fakat “örf ve adet” veya “geçici ticari işlem yürütmek” gibi belirsiz terimler
kullanarak faaliyet sürdürmek gibi).”
1.3. Verginin Dolanılması
Vergiden kaçınma ile vergi kaçakçılığı arasında bir kavram olarak ifade
edilebilecek olan vergiyi dolanma kavramı aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir
(Başaran Yavaşlar vd., 2016, s. 2):
“ - Mükellef, yasadaki boşlukları veya belirsizlikleri kullanarak kendine
avantaj sağlayabilir. Boşluklar kanunlarda düzenlenmesi gereken bir konuda
uygulanabilir bir hükmün bulunmaması veya bir hükmün bulunmasına
rağmen kanunun ruhuna uygun olmaması- mevcut VUK’daki işyeri tanımında
olmaması dolayısıyla ticari faaliyetini elektronik ortamda sürdürmesi -,
Mükellef, yerel mevzuatta bulunan muafiyet, istisna, indirim gibi
vergi avantajı sağlayan düzenlemelerden yararlanmak adına aslında uygun
olmamasına rağmen kendisini bu şartlardan yararlanır gibi gösterebilir. –
serbest bölgede faaliyet gösteren şirketlere tanınan vergi istisnalarından
faydalanmak için, aslında faaliyeti olmamasına rağmen serbest bölgede şirket
kurması- ,
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Mükellef özel hukuk çerçevesinde yapılması mümkün bir işlemi
ekonomik gerçeklere uygun olmayan şekilde gerçekleştirebilir. – avans adı
altında yapılan yüklü bir ödemeyi uzun süre sonra faizsiz geri alması-,
Mükellef, farklı ulusal sistemlerdeki vergisel düzenlemelerden
yararlanabilir.”
1.4. Agresif Vergi Planlaması
Vergi planlaması, işletmelerin özellikle vergi yükünü mümkün olan en
az seviyeye indirebilmek için gerçekleştirecek planlama yöntemi olarak
tanımlanırken (Gerçek ve Uygun, 2018, s. 36); agresif vergi planlaması
vergi mükelleflerinin bir vergi sistemi içindeki yasal düzenleme veya bu
düzenlemeler arasındaki boşluklardan veya birden fazla vergi sistemi
arasındaki uyumsuzluklardan yararlanarak vergi avantajı elde etme çabaları
olarak tanımlanabilir (Gülgün, 2015, s. 135). Agresif vergi planlamasında
mükelleflerin kullandıkları yöntemler / araçlar hukuka uygun olmasına
rağmen yani mükelleflerin davranışları kanunların lafzına uygun olmasına
rağmen kanun koyucunun kanunları koyarken sahip oldukları düşüncelerine
yani kanunların ruhuna aykırıdır (Akel, 2016, s. 96-100; Acinöroğlu, 2013, s.
193; Gerçek ve Uygun, 2018, s. 36; Gülgün, 2015, s. 135). Türk vergi sistemi
içerisinde vergi planlaması ve agresif vergi planlaması ile ilgili herhangi bir
düzenleme bulunmamaktadır (Başaran Yavaşlar vd., 2016, s. 36).
Türkiye’de on beş yıl öncesine kadar vergi planlaması kavramı yerine
vergi avantajı veya vergi tasarrufu kavramları kullanılırken, son yıllarda
vergi planlaması kavramı birçok araştırmacı tarafından vergiden kaçınma
kavramı yerine kullanılmaya başlanmış; yine birçoğu tarafından da vergiden
kaçınmanın vergi planlamasına ulaşmak için gerçekleştirildiği şeklinde
yorumlar yapılmaya başlanmıştır (Başaran Yavaşlar vd., 2016, s. 4). Sonuç
olarak vergi planlaması kavramı, kanunlara uygun şekilde vergi yükünü
azaltmaya yönelik stratejik bir süreçtir ve her vergi mükellefi tarafından
gerçekleştirilmesi mümkündür (Gerçek & Uygun, 2018, s. 36; Başaran
Yavaşlar vd., 2016, s. 10).
Buna karşın agresif vergi planlaması son yıllarda özellikle çok uluslu
şirketlerin ekonomide sayılarının ve etkinliğinin artması ile önemini gösteren
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Parlamentosu Araştırma
Servisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kurumlar vergisi kaçırmanın
Avrupa Birliği’ne maliyetinin yılda 54,5 milyar dolar ila 76,4 milyar dolar
222

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

arasında olduğunu tespit etmiştir (Gökçe, 2017, s. 14-15). Aynı çalışmada
içlerinde Google, Apple, İKEA gibi şirketlerin yer aldığı birçok şirketin
Avrupa’daki kazançlarını İrlanda ve Lüksemburg gibi düşük vergi oranlı
ülkelere yönlendirdiği belirtilmiştir (Gökçe, 2017, s. 14).
Özellikle çok uluslu şirketlerin vergi matrahını azaltma ve vergi yüklerinden
kurtulma çabaları sonucunda bu sorunu önlemek adına uluslararası düzeyde
çalışmalar başlamış, Amerika Birleşik Devletleri tarafından FATCA159, Avrupa
2
Birliği tarafından komisyon çalışmaları ve OECD tarafından ise BEPS60
ile
çok uluslu firmaların faaliyet yürüttüğü ülkelerde bu girişimleri engellenmeye
çalışılmıştır.
Çalışmanın konusu; verginin dolanılmasının engellenmesinde BEPS’in
etkisi olduğundan, FATCA ve AB raporlarına kısaca değinilecek, sonrasında
ise BEPS ve BEPS’in Türk Vergi Sistemi üzerindeki etkileri incelenecektir.
2. VERGİYİ DOLANMA İLE ULUSLARARASI MÜCADELE
Çeşitli kaynaklarda ve araştırmalarda, ülkelerin gelirlerinin %70 ila
%90’lık kısımlarının vergi gelirlerinden oluştuğu belirtilmektedir. Bu sebepten
ülkeler bu gelirden vazgeçmek istemezler. Özellikle gelişmiş ekonomiler,
kendi ülkelerinde faaliyet yürüten firmaların kendilerine değil de başka
ülkelere vergi vermelerini engelleme çabasındadırlar. Bu çabaların sonucu
olarak Amerika Birleşik Devletleri FATCA ile Avrupa Birliği yürüttüğü eylem
planları ve konsey kararları ile ve bu veriler ışığında G20/OECD ülkeleri BEPS
ile verginin dolanılmasını engellemeye çalışmaktalardır. Aşağıda sırasıyla bu
kavramlara değinilecektir.
2.1. FATCA ile Alınan Önlemler
18 Mart 2010 tarihinde ABD Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan
FATCA ile ABD, kendi vatandaşlarının gelirlerini kayıt altına almayı ve vergi
kaçakçılığını azaltmayı amaçlamıştır. FATCA ile ABD dışındaki yabancı
finansal kuruluşlar, müşterileri arasında bulunan ABD vergi mükelleflerinin
varlıklarının ABD Gelir İdaresi (IRC)’ye bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.
FATCA’nın temel amacı, ABD vatandaşlarının ve ABD şirketlerinin
Amerika dışındaki yabancı bankalardaki hesapları aracılığıyla yaptıkları
yatırımlar ile vergi kaçırmalarının engellenmesidir (Bulut, 2015, s. 33).
159 Foreign Account Tax Complianec Act – Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası
260 Base Erosion Profit Shifting Project – Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı Projesi
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Bu sayede yabancı finansal kurumlarda hesapları bulunan Amerikan
vatandaşları IRC’nin dikkatinden kaçmayacak yani off-shore hesaplar da artık
vergilendirilecektir (Ateş, 2013, s. 67).
Türkiye; 3 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, FATCA Model 1 metninde
prensipte anlaşmaya varılan ülkeler listesine dâhil edilerek, bu tarih itibariyle
statüsü “in substance” olarak IRS’in listesine girmiştir (Bulut, 2015, s. 36).
29 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye ile Amerika arasında anlaşma imzalanmış
(www.gib.gov.tr, 2015), anlaşma 25.02.2016 tarihinde 6677 sayılı Kanun ile
16.03.2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir (www.
resmigazete.gov.tr, 2016).
Anlaşma ile; ABD ile ilişkisi bulunan gerçek kişiler (ABD vatandaşları,
doğum yeri ABD olanlar, greencard sahipleri, ABD iletişim/ikametgâh adresi
veya ABD telefon numarası olanlar, ABD’de mukim olanlar, ABD’ye düzenli
ödeme talimatıyla para transferi gerçekleştirenler), ABD ile ilişkisi bulunan
tüzel kişiler (ABD adresi olanlar, kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar,
pasif nitelikli kurumlar için, kurumu kontrol eden gerçek kişilerden en az biri
ABD vatandaşı veya mukimi olanlar), belirli finansal kurumlar (Müşteri adına
varlık olarak kabul edilebilecek herhangi bir hesabı bünyesinde bulunduran
finansal kurumlar) ile ilgili bilgiler aracı kurumlar ve bankalar tarafından
FATCA düzenlemesi kapsamında raporlanacak, yine anlaşmada belirlenecek
dönemler itibarıyla bilgi değişimine konu olabilmesi için Gelir İdaresi
Başkanlığına raporlanacaktır.
2.2. AB Komisyon Kararları ile Alınan Önlemler
Avrupa Birliği Konseyi, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında vergi
politikaları üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla bir komisyon oluşturmuş
ve bu komisyonun çalışmalarını 2012 yılı sonunda bitirmesini planlamıştır
(Tayfur, 2012, s. 120). 6 Aralık 2012’de AB Vergi Komisyonu “Vergi
Dolandırıcılığına ve Vergi Kaçakçılığına Karşı Mücadeleyi Güçlendirmek İçin
Eylem Planı” nı Avrupa Parlamentosu’na ve AB Komisyonuna sunmuştur. 1
Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 34 maddelik bu eylem planı ile kısa,
orta ve uzun vadede alınacak önlemler açıklanmıştır. Eylem planı ile üye
devletlerin vergi matrahları korunması ve milyarlarca Euro’nun ilgili devlet
hazinesinde kalmasının sağlanması adına önemli bir adım olduğu söylenebilir
(Acinöroğlu, 2013, s. 190).
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2015 yılında, OECD – BEPS Eylem Planlarının oluşturulması ile birlikte
çoğu AB ülkesi kendi ülkeleri adına bu önlemleri uygulamayı taahhüt etmiştir.
Ancak bu önlemlerin tek taraflı olarak uygulanması AB’de yer alan işletmeler
için vergi engelleri yaratması ve sonucunda AB tek pazarını parçalaması söz
konusu olduğundan AB 2016 yılında OECD BEPS Eylem Planı’na karşılık
vererek “Vergiden Kaçınmaya Karşı Paket”i onaylamıştır (Baersch, 2018, s.
91-92).
AB Vergiden Kaçınmaya Karşı Paket ile OECD BEPS Eylem Planında
öngörülen vergiden kaçınmaya karşı alınan önlemleri ve oluşturulan kuralları
AB üyesi devletler için kendi vergi sistemlerine uyumlaştırarak entegre etmek
amaçlanmıştır. Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, Vergiden
Kaçınma Karşıtı Direktifi konusunda 21 Haziran 2016’da mutabakata varmış
ve 12 Temmuz 2016’da EU 2016/1164 sayılı Direktif kabul edilmiştir.
2.3. OECD – BEPS ile Alınan Önlemler
BEPS’e sebep olan uygulamalar olarak vergi cennetlerinin varlığı ve
transfer fiyatlandırması gösterilmektedir. OECD özellikle 1970’li yıllardan
itibaren bu sorunlara karşı mücadele etmeye başlamış; 1970’li yıllarda transfer
fiyatlarının emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenmesi kabul edilmiş, yine
vergi cennetleri ile mücadele çalışmaları gerçekleştirilmiş, 2000 yılında otuz
beş ülke vergi cenneti olarak belirlenmiş ve bunlarla şeffaflık ve bilgi değişimi
konusunda taahhütte bulunmaları istenmiş ancak beş vergi cenneti ülkenin
taahhütte bulunmadığı belirtilmiştir (Birinci ve Eser, 2017, s. 449-451).
Nihayetinde; vergileme ile ilgili uluslararası uyumsuzluklara ve
bunlarla ilgili çözüm arayışları doğrultusunda, G20 liderleri 2012 yılında
özellikle çok uluslu şirketlerin kâr aktarımları ve vergiden kaçınmalarına
karşı harekete geçilmesi gerekliliğini vurgulamışlar ve Ekim 2013’de SaintPetersburg’da yapılan toplantıda OECD tarafından hazırlanan BEPS projesini
onaylamışlardır (Kara ve Öz, 2016, s. 173-174).
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2.
3.
3.3.
3.3.1.
BEPS Eylem Planları
OECD tarafından hazırlanan ve G20 ülkeleri tarafından onaylanan BEPS
içerisinde on beş adet eylem planı barındırmaktadır. Bu eylem planlarının
BEPS’in uluslararası vergilemedeki en kapsamlı çalışma olması sebebiyle,
çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınma ve matrah aktarma olanaklarının
sınırlandırması ve küresel vergi sistemini güçlendirmesi beklenmektedir
(Birinci ve Eser, 2017, s. 451).
BEPS eylem planlarında dört kritik (Kara, 2018, s. 47) eylemden (Eylem
2, 6, 7 ve 14) bahsedilse de on beş eylem planı şeklinde düzenlenen matrah
aşındırma ve kâr aktarımını önlemek amacıyla BEPS ile yapılması planlanan
düzenlemelerden sırasıyla kısaca bahsedilecektir.
3.3.1.1.
BEPS Eylem 1: Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi
Ticaretin dijitalleşmesi ile son yıllarda hızla büyüyen dijital ekonomi
sonucunda özellikle gelişmiş ekonomilerin vergi gelirlerinin de bundan
artacağı beklense de dijital ekonominin sınırlara dayalı olarak faaliyet
göstermemesi sebebiyle gelişmiş ekonomilerin vergilendirilmesi ile ilgili
sorunlar oluşmaktadır (Biçer ve Erginay, 2015, s. 57).
Ülkelerin de bu konuda hem yasal mevzuatlarının yetersiz olması hem de bilgi
eksikliklerinin bulunması sebebiyle mevcut vergi sistemlerinin dijital ekonomiyi
bütünüyle vergilendirmesi gerçekleşmemiştir (Kara ve Öz, 2016, s. 174).

-

-
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Eylem 1 kapsamında;
Bir şirketin, uluslararası kurallar arasında yeterli seviyede ilişki
kurulamaması nedeniyle, vergi yükümlülüğü altına girmeden başka bir
ülkede dijital mevcudiyeti,
Dijital ürün ve hizmetlerin kullanımı ile, pazarlanabilir mekanla ilgili
yaratılan değerin bağlantısı,
Yeni iş modelleri ile elde edilen gelirin sınıflandırılması,
Sınır ötesi mal ve hizmet arzı ile ilgili KDV gibi vergilerin nasıl etkin bir
şekilde toplanılacağı,
Kurumlar vergisinin uluslararası düzeyde uyumlaştırılması
konuları yer almaktadır (Birinci ve Eser, 2017, s. 453).
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OECD/BEPS Eylem 1 ile ilgili son gelişmeler göz önüne alındığında; 8 Ekim
2021 tarihinde gerçekleşen toplantıda dijital ekonominin vergilendirilmesi
konusunda iki sütunlu (Pillar 1 and Pillar 2) yaklaşım benimsenmiştir. İki
sütunlu yaklaşımda birinci sütun (Pillar 1) küresel hasılatının 20 Milyar Euro
ve kârlılığının %10’üzerinde olan çok uluslu şirketlerin %10’luk kârlarının
üzerindeki kârlarının %25’i hasılata dayalı dağıtım anahtarı ile pazar ülkeleri
(mal ve hizmetlerin kullanıldığı ülkeler) arasında dağıtılıp vergiye konu
edilmesi amaçlanmaktadır (Ergin, 2022, s. 106). Tutar A (Amount A) olarak
adlandırılacak bu kısma şimdilik yaklaşık 100 çok uluslu şirketin girmesi
beklenirken yıllar itibariyle hasılatın aşağı çekilmesi sonucu bu kapsama giren
şirket sayısının arttırılması planlanmaktadır (Akçura, 2021).
Önceki dört hesap döneminin en az ikisinde yıllık 750 milyon Euro hasılatı aşan
çok uluslu şirketlerin ise sütun iki (Pillar 2) kapsamasında asgari %15 oranında bir
vergiye tabi tutulması amaçlanmaktadır. OECD; Pillar 2 ile ilgili 20 Aralık 2021
tarihinde Global Anti-Base Erosion (GloBE) kurallarını 141 üye ülkenin 137’sinin
kabul ettiğini açıklamıştır (OECD (a), 2021). OECD tarafından 20 Aralık 2021’de
hazırlanan ve yayınlanan rapor, birbiri ile bağlantılı iki kuraldan oluşmaktadır
(Akçura, 2022). Bu kurallar (OECD (b), 2021);
- Gelir Kapsama Kuralı (Income Inclusion Rule -IIR-) ile çokuluslu şirketin
ana işletmesinin bulunduğu ülke, düşük vergilenen grup şirketinin kazancı
üzerinden vergi alma hakkı elde etmektedir. Örneğin; çokuluslu şirkete ait bir
grup şirket bulunduğu ülkede düşük vergi ödemişse, ana işletmenin bulunduğu
ülke bu kazanç üzerinden ek vergi isteyebilecektir.
- Yetersiz Vergilendirilen Ödeme Kuralı (Undertaxed Payment Rule -UTPR) ile ise ilk kural kapsamında ek vergiye tabi tutulmayan bir kazanç olması
durumunda grup şirketi bünyesinde yetersiz vergilemeye denk indirimlerin
yapılması düzenlenmektedir.
Sütun 2 (Pillar 2) ile ilgili yukarıda bahsedilen kuralların 2022 itibari
ile mevzuata kazandırılması ve 2023 yılı içinde uygulamaya geçirilmesi
planlanmaktadır (OECD (a), 2021).
Sütun 1 (Pillar 1)’in yürürlüğe gireceği tarih ile 31.12.2023 tarihinden
en geç olanı hangisi ise o tarih itibari ile ülkelerin kendi iç mevzuatlarında
yürürlükte olan ve tek taraflı olarak uyguladıkları dijital hizmet vergileri
yürürlükten kalkacaktır (Ergin, 2022, s. 106).
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3.3.1.2. BEPS Eylem 2: Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemelerinin Etkisiz
Hale Getirilmesi
Ülkelerin mevzuat farklılıklarından hareket edilerek aynı giderin birden
fazla indiriminin yapılması veya ödenen bir vergi için birden fazla vergi
mahsubu yapılması şeklinde açıklanabilecek hibrit uyumsuzluk düzenlemeleri
için hem OECD Model Anlaşma hem de ulusal mevzuatta gerekli değişikliklerin
yapılmasını öngörülmektedir (Kara ve Öz, 2016, s. 174).
BEPS Eylem 2’ye göre aşağıda sayılanlar hibrit uyumsuzluk olarak
belirlenmiştir (Başaran Yavaşlar ve Kahraman, 2018, s. 220);
- Bir ödemenin, ödeme yapıldığı ülkede işletme gideri olarak indirilmesi
ve aynı zamanda ödeme yapılacak ülkede vergilendirilmemesi,
- Tek ve aynı ödeme için birden fazla işletme gideri indiriminin
uygulanması,
- Bir ödemenin, ödeme yapanın devletindeki kurallara göre indirilebilir
nitelikte olması ve ödeme yapılanın devletinde ise işletme gideri
olarak hesaplanması.
Bu planda, alıcı tarafından gelir içinde gösterilmeyen ödemelerin
indirimini önleyen ulusal kanun hükümlerinin oluşturulması, faiz ödemeleri
gibi giderlerin giderleştirilmesinin sınırlandırılması, bir vergiden indirilen
unsurun diğer vergilerden indirilmesinin önlenmesi gibi düzenlemeler yer
almaktadır (Birinci ve Eser, 2017, s. 454).
3.3.1.3. BEPS Eylem 3: Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kurallarının
Güçlendirilmesi
Bazı şirketlerin daha düşük vergi ödemek veya hiç vergi ödememek
için vergi planlaması yoluyla ilişkili şirketleri üzerinden borçlanma, gayri
maddi hakların transferleri gibi yollarla kârlarını başka ülkelere aktardıkları
bilinen bir gerçektir (Kara ve Öz, 2016, s. 175). BEPS’in bu planı ile kontrol
edilen yabancı kurum kuralları ile ilgili düzenlemelerin geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi planlanmaktadır.
BEPS ile üzerinde ağırlıklı olarak durulan; faiz ödemeleri gibi matrahtan
indirilebilen ödemelerin her iki ülkede de vergilendirilmeme sorununun ortaya
çıkma ihtimalidir (Birinci ve Eser, 2017, s. 175; Adanur, 2015, s. 175). İlişkili
şirketler arasında değiş tokuşa konu olan finansman işlemleri, borç veren
bağlı ortaklığın vergi avantajı sağlayan bir ülkede kurulu olması dolayısıyla
elde ettiği faiz geliri üzerinden az miktarda vergi ödemesine/veya hiç vergi
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ödememesine, borç alan bağlı ortaklığın ise yüksek vergi uygulayan ülkede
vergi matrahından indirerek vergi avantajı sağlamasına sebep olabilmektedir.
Bu durumda bağlı ortaklıklar, her iki ülkede de az vergi ödemekte veya hiç
vergi ödememektelerdir (Adanur, 2015, s. 175). Eylem Planı 3 ile bu gibi
sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır.
3.3.1.4. BEPS Eylem 4: Faiz Harcamaları ve Diğer Finansal Ödemeler
Kanalıyla Matrah Aşındırmasının Sınırlandırılması
Eylem Planı 4 ile faiz giderleri ve diğer finansal giderler sebebi ile
oluşan aşırı indirimler önlenmeye, ilişkili veya üçüncü kişilerden yapılan
borçlanmalar yoluyla yüklenilen faiz giderleri kullanılarak matrah aşınması
engellenmeye çalışılmaktadır (Kara ve Öz, 2016, s. 175).
Bunu önlemek amacıyla Eylem Planı 4, faiz giderlerinin grup şirketler
arasında nasıl dağıtılması gerektiğini ve yapılabilecek azami faiz giderlerini
belirleyen kuralları oluşturmayı hedeflemektedir (Adanur, 2015, s. 176).
3.3.1.5. BEPS Eylem 5: Şeffaflık ve Özün Önceliği İlkesi Temelinde
Zararlı Vergi Uygulamaları İle Daha Etkin Mücadele
BEPS Eylem Planı 5 ile şeffaflık ve özün önceliği ilkesi temelinde zararlı
vergi uygulamaları ile ilgili OECD 1998 raporlarının gözden geçirilmesi,
zararlı uygulamaların tespit edilmesi ve bu uygulamalarla mücadelede yeni
çerçevelerin belirlenmesi gerçekleşmiştir (Çamurcu, 2017, s. 234). Şeffaflık
konusunda, değişime tabi tutulmaması durumunda üye ülkelere sorun
yaratacak mükelleflere özgü vergi uygulamalarının (özelgelerin) zorunlu
olarak değişime tabi tutulması konusunda kapsamlı bir çerçeve belirlenmiştir
(Şenyurt, 2015, s. 184).
Eylem planının üç aşamada gerçekleşmesi beklenmektedir. İlk aşamada
OECD üye ülkeleri kendi ulusal mevzuatlarını gözden geçirecekler, ikinci
aşamada OECD üyesi olmayan ülkelerin katılımını sağlamak adına stratejiler
geliştirilecek son olarak ise OECD mevcut kriterleri gözden geçirecektir
(Saraçoğlu, 2015, s. 81).
3.3.1.6. BEPS Eylem 6: Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının
Kötüye Kullanımının Önlenmesi
BEPS Eylem 6 ile çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının kötüye
kullanımının engellenmesi ve çifte vergilendirmeme yaratma amacı
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güdülmediğinin belirginleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır (Biçer ve
Erginay, 2015, s. 59).
Çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının anlaşma alışverişi (treaty
shopping361) aracılığı ile gerçek veya tüzel kişilerce kötüye kullanımının
engellenmesi BEPS Eylem 6’nın amaçlarındandır. Anlaşma alışverişi ile
üçüncü ülke mukimleri daha az vergi ödeme fırsatı elde etmiş olmaktalardır
(Kara ve Öz, 2016, s. 175).
3.3.1.7. BEPS Eylem 7: Daimi İşyeri Statüsünden Suni Yollarla
Kaçınmanın Önlenmesi
Eylem Planı 7 ile ülkelerin vergilendirme ölçütlerinden olan işyeri
kavramının ihtiyacı karşılamadığı ve revize edilmesi amaçlanmaktadır (Uslu,
2017, s. 158-159). Firmaların işyeri statüsünden suni yollarla kaçınmalarını
önlemek amacıyla nihai raporda işyeri ile ilgili iki temel değişiklik
öngörülmüştür (Yıldırım, 2017, s. 54):
1. Bağlı bir şirket faaliyette bulunduğu ülkede sözleşmelerin yapılması
ve sonlandırılması ile ilgili süreçte asıl bir rol oynuyorsa ve bu sözleşmeler
önemli bir değişikliğe uğramadan asıl şirket tarafından onaylanıyorsa, bu
bağlı şirket bulunduğu ülkede işyeri oluşturmuş kabul edilecektir.
2. Birbirleri ile yakından ilişkili şirketler farklı yerlerde birbirlerinin
tamamlayıcısı nitelikte olan ve toplamda anlamlı bir iş bütünü oluşturan işleri
yapıyorlarsa ve bu işlerin toplamı artık hazırlayıcı nitelikte olmaktan çıkmışsa
bu durumda bu işlerin yapıldığı yerlerde işyeri oluşmuş kabul edilecektir.
3.3.1.8. BEPS Eylem 8 – 9 - 10: Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının
Oluşturulan Değer ile Uyumlu Olmasını Sağlamak: Gayri Maddi
Varlıklar - Risk ve Sermaye - Diğer Yüksek Riskli İşler
Eylem Planı 8 ile gayri maddi varlıkların grup üyeleri arasında yer değiştirmesi
yoluyla matrah aşındırmasını ve kârın aktarılmasını önleyecek kuralların
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu plan ile gayri maddi varlıkların tanımının
anlaşılır hale getirilmesi, gayri maddi varlıkların transferi ve kullanımından elde
edilen kazançların değer yaratma konusunda tahsisinin sağlanması ve değerinin
belirlenmesi güç olan gayri maddi varlıkların transferi için transfer fiyatlandırma
kurallarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Birinci ve Eser, 2017, s. 455).
61
3 Treaty shopping, üçüncü ülke mukimlerinin iki diğer ülke arasında gerçekleşen bir anlaşmadan o
ülkelerden birinde bulunan bir aracı vasıtasıyla veya doğrudan kendi ikametini o ülkelerden birine taşıyarak
haksız şekilde yararlanması durumudur.
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Eylem planı 9 ile grup üyesi şirketlerin aralarında yaptıkları sözleşmeler
ile transfer edilen risklerin ve dağıtılan kârların daha düşük vergileme
imkanı olan ülkelerdeki grup şirketlerinde toplanması ortadan kaldırılmaya
çalışılmaktadır (Kara ve Öz, 2016, s. 176-177). Kısaca risklerin grup üyeleri
arasında transfer edilmesi yoluyla oluşan BEPS’i engelleme çalışmaları ile
kurallar düzenlenmeye çalışılmaktadır.
Eylem Planı 10 ile matrah aşındırma ve kâr aktarımını önlemek amacıyla
üçüncü kişiler arasında gerçekleşmeyecek ya da çok nadir olarak gerçekleşecek
işlemleri konu alan kurallar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede;
işlemlerin yeniden nitelendirilebildiği koşulların açıklığa kavuşturulması, kâr
bölüşümü konusunda transfer fiyatlandırma yöntemlerinin uygulanmasının
sağlanması yönetim ücreti ve genel merkez harcamaları gibi matrah aşındırmaya
yol açan ödemelere karşı korumanın sağlanması hedeflenmektedir (Birinci &
Eser, 2017, s. 455-456).
3.3.1.9. BEPS Eylem 11: BEPS ile İlgili Verilerin Toplanması ve Analiz
Edilmesi ve Bu Yöndeki Eylemlerin Tespit Edilmesi İçin Metodolojiler
Geliştirilmesi
BEPS’in ülkeler arasındaki yayılma etkilerini içeren analizlerden
yararlanılarak BEPS’in ekonomik etkilerinin ölçülmesi için metodolojiler,
diğer taraftan da eylemlerin bütününe yönelik etkinlik ve ekonomik
etki analizlerinin yapılması için araçlar geliştirilmesi bu eylem planı ile
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Eylem planı ile amaçlanan, vergisel işlemlerin ve vergi planlamalarının
şeffaf hale getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu çalışmalar OECD Vergi
Politikaları Analizi ve Vergi İstatistikleri tarafından yürütülmektedir (Kara ve
Öz, 2016, s. 177).
3.3.1.10. BEPS Eylem 12: Vergi Mükelleflerinin Agresif Vergi Planlama
Stratejileri İle İlgili Bildirimde Bulunma Zorunluluğu
Bu eylem planı, mükelleflerin BEPS’e yol açan agresif vergi planlamalarını
mükelleflerin kendileri tarafından vergi idarelerine zorunlu olarak bildirmeleri
ile ilgili kurallar oluşturmayı amaçlamaktadır. Özellikle uluslararası vergi
konuları çerçevesinde uluslararası işlem gerçekleştiren mükelleflerin sıklıkla
başvurduğu agresif vergi planlaması yöntemleri tespit edilecek, ülkelerin
vergi idareleri kendi ülkelerinde karşılaştıkları agresif vergi planlaması
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yöntemlerini birbirleriyle paylaşacak, sonucunda ülke özelindeki ayrıntıları
da içeren standart kurallar listesi geliştirilecektir (Adanur, 2015, s. 177).
3.3.1.11. BEPS Eylem 13: Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme
Yükümlülüklerinin Gözden Geçirilmesi
Vergi yönetimi açısından şeffaflığı artırmak, sonucunda da matrah
aşındırmasını önlemek amacıyla transfer fiyatlandırması belgelendirmeleri ile
ilgili kuralların geliştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Geçmiş süreç içerisinde birçok ülke kendi mevzuatlarına transfer
fiyatlandırması ile ilgili belgelendirmeleri dahil emişlerdir. Ancak ilişkili kişi
kavramının karmaşıklığı işlemlerin küreselleşmesi ile birlikte daha da artmış
bu sebepten daha detaylı bir transfer fiyatlandırma belgelemesine ihtiyaç
doğmuştur (Biçer ve Erginay, 2015, s. 61). BEPS Eylem 13 ile şeffaflığı
sağlamak adına üç aşamalı bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Buna göre ilk
aşamada ülke dosyası hazırlanacak (Bu dosyada çok uluslu şirketlerin grubuna
dahil olan her bir işletme mukimi olduğu ülke vergi idaresine bu dosyayı
sunacak. Dosyada yerel işletme bilgileri, finansal bilgiler ve ilişkili kişiler
arasındaki işlemler yer alacak), ikinci aşamada ana dosya hazırlanacak (Ana
dosyada çok uluslu şirketin organizasyon yapısı, gayri maddi hakları, vergisel
ve finansal durumu, finansal işlemleri, faaliyet tanımı yer alacak) son aşamada
ise ülke bazlı rapor (Bu raporda, çok uluslu şirket grubunun işletmelerinin
bulunduğu ülkeler itibariyle gelir, vergi ve faaliyetleri, işletme listeleri ve
özet bilgiler yer alacak) (Turunç ve Ünel, 2017, s. 30-33) hazırlanacaktır.
Bu sayede ilgili vergi idareleri için çok uluslu şirketlerin küresel kazanç ve
ekonomik faaliyetli ile ilgili şeffaflık sağlanmış olacaktır.
3.3.1.12. BEPS Eylem 14: Vergi Uyuşmazlıklarını Çözümleme
Mekanizmalarının Daha Etkin Hale Getirilmesi
Ülkeler arasında görülen vergisel uyuşmazlıkların artması sonucu, OECD
Eylem Planı 14 ile, Karşılıklı Anlaşma Usulü (Mutual Agreement ProceduresMAP) kapsamında vergisel ihtilafların çözümüne yönelik engellerin ortadan
kaldırılması amaçlanmaktadır. Karşılıklı Anlaşma Usulü ile birçok çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmasında yer almayan zorunlu tahkim (arbitration)
mekanizması daha etkin hale getirilecek ve mükelleflerin genel olarak transfer
fiyatlandırmasından kaynaklanan ekonomik çifte vergilendirme ile ilgili
sorunları kolaylıkla çözüme kavuşacaktır (Biçer ve Erginay, 2015, s. 67).
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3.3.1.13. BEPS Eylem 15: Çok Taraflı Enstrüman Geliştirmek
BEPS tarafından geliştirilecek çalışmalar doğrultusunda alınan önlem ve
kuralların uygulanmasını sağlamak adına çok taraflı bir anlaşma hazırlanmasını
ve uluslararası vergilendirmede temel sorun olan birbirlerinden farklı halde
olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının çok taraflı anlaşma ile
değiştirilmesini ve bir anlamda tekdüzeliğin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu eylem planı ile amaçlanan; BEPS’in diğer 14 planını mevcut çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına uygun hale getirmenin zaman
alacak olması sebebiyle mevcut anlaşmaların yerine çok taraflı anlaşmanın
getirilmesinin daha pratik bir uygulama olmasıdır (Demirci, 2017, s. 92).
Çok taraflı anlaşma 2017’de 7 bölüm 39 madde halinde imza altına
alınmıştır. Bu anlaşmayı imzalayan ülkelerin çekinceleri ve seçecekleri
alternatifler etkisini sonraki dönemlerde göstereceklerdir.
4.
BEPS’İN TÜRK VERGİ SİSTEMİ’NE ETKİSİ
OECD’nin kurucu ülkelerinden biri olan Türkiye, özellikle BEPS Eylem 15
kapsamında hazırlanan Çok Taraflı Anlaşma (Multilateral Instrument - MLI)’a
imza atan 68 ülkeden biridir. Türkiye, BEPS ile ortaya koyulan asgari şartların
sağlanması için zorunlu maddeleri kabul etmiş, zorunlu olmayan maddelerde
MLI ile getirilen değişiklikleri ülke bazında ele alma hakkını korumak adına
değerlendirme yapma esnekliğini elinde tutmuştur (Demir, 2018, s. 91).
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye OECD’nin kurucu üyelerinden
birisidir. Bu sebepten BEPS’ten önce de alınan OECD kararlarında; Türkiye hem
karar alıcısı konumunda hem de alınan kararların uygulayıcısı durumundadır.
Örneğin 2006 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanunu, OECD’nin
kararlarından ve bu kararların uluslararası yansımalarından etkilenmiştir
(Başaran Yavaşlar vd., 2016, s. 7).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yanı sıra Türk Vergi Mahkemeleri’nin
de OECD kararlarını takip ettiği ve uygulamada kullandığı söylenebilir.
Şöyle ki; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde belirtilen
“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” kavramı OECD
yaklaşımına paralel şekilde yürürlüğe sokulmuştur (Başaran Yavaşlar ve
Kahraman, 2018, s. 208-209). Ayrıca eski Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
“Transfer Fiyatlandırması” kavramı çok detaylı verilmemişken, çeşitli
Danıştay kararlarına bakıldığında, bu kararları veren mahkemelerin OECD
Model Vergi Sözleşmelerini ve Transfer Fiyatlandırması kılavuzlarını takip
ettikleri söylenebilir (Başaran Yavaşlar vd., 2016, s. 29).
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BEPS Eylem 1’de belirtilen dijital ekonominin vergilendirilmesi ve Eylem
7’de belirtilen daimî işyeri kavramları ile ilgili konularda Türkiye’nin halen
OECD Model Anlaşma hükümlerine göre Çifte Vergilemeyi Önleme anlaşması
imzaladığını söyleyebiliriz. OECD Model Anlaşma’nın 7 nci maddesinde
özellikle ticari kazançların vergileme hakkının paylaşımı “işyeri” unsuruna
bağlanmışken aynı anlaşmanın 5 inci maddesinde işyeri bir teşebbüsün işinin
tamamen veya kısmen yürütüldüğü “sabit bir yer” olarak belirtilmiştir (Erdem
T. , 2017, s. 19-20). Türkiye de imzaladığı elektronik ticarette işyerine ilişkin
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında OECD modelini esas almaktadır.
Dolayısıyla Türkiye’nin OECD’nin görüşünü benimsediği söylemek yanlış
olmayacaktır. (Batun, 2014, s. 71).
Ayrıca her ne kadar uzun yıllardır taslak aşamasında kalsa da; Vergi Usul
Kanunu taslağında 129 uncu maddede yer alan işyeri tanımına ek olarak 130 uncu
maddede elektronik ortamda iş yeri tanımına yer verilmiştir. Maddeye göre;
“internet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam
veya aracının ticari, sınai veya mesleki faaliyete tahsis edilmesi veya bu
faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda iş yeri oluşur”
denmektedir. Bu bağlamda taslak Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bu
tanımla Türkiye’nin BEPS Eylem 1 ve Eylem 7’ye göre hareket etmeye
çalıştığı şeklinde yorum yapılabilir. Gerçi Anayasa madde 90/5-1’e göre
usulüne uygun yürürlüğe konmuş uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde
olmasından dolayı; mevcut OECD Model Anlaşma’nın değişmemesi
durumunda ulusal mevzuatta yapılan değişikliklerin bir etkisi olmayacaktır
(Erdem T. , 2017, s. 20-21).
Çeşitli tarihlerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen özelgeler
incelendiğinde Türkiye’nin OECD modellerini dikkate aldığını söyleyebiliriz.
Aşağıda verilen özelgeler incelendiğinde elektronik ticaretin vergilendirmesi
ile ilgili kararlar alındığı görülebilir;
- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01GVK 37-2410 sayılı özelgesinde; web sitesi üzerinden ticaret yapan bir
firmanın sunucusunun yerleştirildiği yeri o kişinin işyeri olarak kabul
edilmektedir. Bu durumda Türkiye’de bulunan bir sunucu kiralayan veya
satın alan kişinin elde ettiği kazançların Türkiye’de vergilendirilmesi
gerekmektedir.
- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Mükellef Hizmetleri Gelir Grup
Müdürlüğünün 20.03.2006 tarih ve B.07.1. GİB.0.44/4402-302/019262
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sayılı özelgesinde, internet üzerinden yapılan satış ve pazarlama faaliyeti
yapan internet sitelerini işletenlerin mükellefiyet kayıtlarının yapılması
gerektiğini,
Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef
Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 9-1477 sayılı özelgesinde, internet üzerinden
satış faaliyeti gerçekleştirenlerin esnaf muaflığından yararlanmayacağını,
Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef
Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 06.09.2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/271]-2728 sayılı özelgesinde evde
tasarlanarak yapılan kıyafet, toka ve aksesuarların internet ortamında
satışından elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç
hükümleri çerçevesinde gerçek usulde vergilendirilmesi gerektiğini
belirtmiştir (Şenses, 2019, s. 114-115).

Türkiye’de kontrol edilen yabancı kurum kazancı ile uygulamalar ilk kez
2006 yılında yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte yürürlüğe girmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7 nci maddesinde;
“Yurt dışı iştirakler, gerçek kişi ve tam mükellef kurumların doğrudan
veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya
oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri
iştiraklerden oluşmaktadır. Kontrol edilen yurt dışı iştirakin elde etmiş olduğu
kârdan bu kuruma iştirak eden tam mükellef kuruma hissesi oranında isabet
eden kısmın matraha dahil edilerek vergilendirilebilmesi için aşağıda yer
alan koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir;
1) İştirakin toplam gayrisafi hasılatının %25 veya fazlasının faaliyet ile
orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî,
ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti,
menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması,
2) Yurt dışındaki iştirakin ticarî bilânço kârı üzerinden %10’dan az
oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
3) Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının
100 bin TL karşılığı yabancı parayı geçmesi.”
denmektedir.
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Yukarıda yer alan maddeye göre, OECD/BEPS Eylem 3 çerçevesinde
2015 yılında ele alınan düzenlemeler; Türkiye’de 2006 yılından itibaren
yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte uygulanmaya başlamıştır (Uyanık,
2015). Ancak BEPS ile tavsiye edilen bağlantı kurallarını henüz getirilmemiş
ve hatta bu konuda Vergi İdaresi tarafından olası planlarla ilgili kamuya
verdiği bir bilgi de bulunmamaktadır (Başaran Yavaşlar vd., 2016, s. 32).
Faiz indirimleri ve finansman giderleri ile ilgili kısıtlamalar; Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 11 nci maddesine 31.05.2021’de eklenen “i” bendinde
belirtilmiştir. Buna göre;
“Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöringi ve
finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını
aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine
eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz,
komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider
ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca
kararlaştırılan kısmı”
gider olarak indirilememektedir. Ancak bu madde mevcut haliyle BEPS
Eylem 4’de belirtildiği gibi matrahın azaltılmasını engelleyen bir maddeden
ziyade (Başaran Yavaşlar ve Kahraman, 2018, s. 215-216) kurumların
borçlanmalarını engelleyen ve öz kaynaklarını kullanmalarını amaçlayan bir
düzenleme halindedir462.
Türkiye, imzaladığı seksen iki çifte vergilemeyi önleme anlaşmasında
OECD Model Anlaşmasını esas almış ve gelişmekte olan bir ülke olmasının
doğal bir sonucu olarak “diğer taraf ülke ile gelir üzerindeki vergilendirme
yetkisinin paylaşımı” ilkesini benimsemiştir (Başaran Yavaşlar ve Kahraman,
2018, s. 223). Bu anlaşmalarda Türkiye’nin ilke bazlı mücadelesi, gerçek
5
lehdar63
(benefical owner) ve anlaşma menfaatlerinin sınırlandırılması
(Limitations of Benefits-LOB) yöntemlerine dayanır. Seksen iki çifte
vergilemeyi önleme anlaşmasının sekizinde (Brezilya, İsrail, Kazakistan,
Lübnan, Malta, Katar, Singapur ve ABD) LOB ilkesi benimsenmiş,
462 Bu konuda detaylı bilgi ve BEPS Eylem 4’de belirtilen yaklaşıma uygun madde teklifi için bknz:
BAŞARAN YAVAŞLAR & KAHRAMAN, “Türkiye Bakımından Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Makul Strateji” .
563 Gerçek lehdar kavramı, ÇVÖA’ların amaçları dışında kullanılarak istismara maruz kalmasını ve vergiden kaçınmak için bir araç olarak kullanılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkarılmış bir güvenlik müessesesi olarak tanımlanabilir. Gerçek lehdardan kasıt, geliri doğuran varlık (hisse senedi, gayrimaddi hak
vs.) ve dolayısıyla da gelirin kendisi üzerinde, şeklen değilse de fiilen (yani olayın özü itibariyle) tasarruf
hakkına sahip olan ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın söz konusu gelirden fiilen menfaat sağlayan
kişidir.
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diğerlerinde ise faiz, temettü, gayri maddi hak ödemeleri bölümleri ödemelerin
gerçek lehdara yapıldığı kavramına dayanır (Başaran Yavaşlar vd., 2016, s.
31). Ancak ulusal mevzuatta gerçek lehdar tanımı bulunmamaktadır (Başaran
Yavaşlar ve Kahraman, 2018, s. 223).
Bu bağlamda; çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının kötüye kullanımın
önlenmesi ile ilgili Eylem Planı 6 Türkiye açısından değerlendirildiğinde;
Türkiye’nin taraf olduğu pek çok çifte vergilemeyi önleme anlaşmasının
kötüye kullanıma açık olduğu söylenebilir. Eylem planı kapsamında bu
durumu önlemek adına; gelir idaresinin kurallar getirmesi ve mükelleflere
avantaj sağlayıcı koşulların oluşturulmamasına yönelik adımlar atılması
özellikle örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurum kavramı ve transfer
fiyatlandırması kurallarının yeniden düzenlenmesi ve anlaşmaların kötüye
kullanımını engellemek adına yeni benzer önlemler getirilebileceği
düşünülebilir (Biçer ve Erginay, 2015, s. 59-60). Ancak; BEPS Eylem 15’e
göre hazırlanan ve Türkiye’nin de imzaladığı Çok Taraflı Anlaşma’nın çifte
vergilemeyi önleme yöntemlerinden bahseden 5 inci maddesi BEPS’in asgari
standartlarını karşılama konusunda zorunlu bir madde olmamasından dolayı
Türkiye’nin mevcut çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında değişikliğe
gitmesi beklenmemektedir (Demirci, 2017, s. 85).
Çok Taraflı Anlaşma’nın 7 nci maddesine göre ise çifte vergilemeyi
önleme anlaşmalarının kötüye kullanılmasının önlenebilmesi amacıyla üç
alternatif geliştirilmiştir. Birincisi işlemlerin ana amacını ortaya çıkaran ana
6
amaç testi64
(principle purpose test – PPT), ikincisi basitleştirilmiş menfaat
sınırlandırılması (basitleştirilmiş LOB) ve detaylı menfaat sınırlandırılması
(detaylı LOB) olarak belirlenmiştir. Ülkeler bunlardan birini seçme konusunda
serbestliğe sahiptirler ve tüm ülkelerin aynı yöntemi seçmeleri durumunda
o seçenek kullanılacaktır. Şimdiye kadar tüm ülkeler basitleştirilmiş LOB
seçeneğini seçmişlerdir (Kara, 2018, s. 49).
Eylem Planı 7 ile Daimi İşyeri Statüsünden Suni Olarak Kaçınılmanın
Önlenmesi amaçlanmakta ve bu doğrultuda Türkiye’de çalışmalar
gerçekleşmektedir. Son yıllarda özellikle çok uluslu şirketlerin Türkiye’de
faaliyetleri incelenmekte, vergi denetim elemanları yurtdışında yerleşik
olan firmaların Türkiye’de daimi işyerleri olup olmadığı, irtibat bürolarının
varlığı, buralarda satış veya destek hizmeti verilip verilmediği gibi konuları,
664 Ana amaç testi (Principle Purpose Test-PPT) eylemin asıl amacı (failin zihni durumu) ile anlaşma menfaati arasındaki ilişkiye ağırlık veren bir kuraldır.
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dolayısıyla Türkiye’de iş merkezlerinin olup olmadığını tespit etmeye
çalışmaktalardır (Biçer ve Erginay, 2015, s. 66).
Bunun yanı sıra yeni Vergi Usul Kanunu’nun taslak metninin 129
uncu maddesinde “işyeri” kavramı tanımlanırken; 130 uncu maddesinin
elektronik ortamda işyerini “internet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir
telekomünikasyon ortam veya aracının ticari, sınai veya mesleki faaliyete tahsis
edilmesi veya bu faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda iş
yeri oluşur” şeklinde tanımlaması; yeni kanun taslağının hem BEPS Eylem 1
kapsamında dijital ekonominin vergilendirilmesi hem de Eylem 7 kapsamında
daimi iş yeri statüsünden suni yollarla kaçınmanın önlenmesi planlarına
uygun hareket edildiğinin göstergesidir. Ancak; Vergi Konseyi’nden 2011
yılında, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ise 2015 yılında çıkan bu taslağın hala
kanunlaşmamış olması bir gecikme olarak değerlendirilebilir.
Çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki faaliyet gösteren yerel şirketlerinin
vergi planlamasına yönelik stratejileri çok uluslu şirketlerin bu stratejileri
yerelle paylaşmamaları sebebiyle çok zordur. Ancak bilgi toplama hakkı
kapsamında gelir idaresinin diğer ülkelerden bilgi talep etmesi mümkündür.
Hatta Türkiye’deki ilişkili şirketleri bulunan tüm kurumlar vergisi mükellefleri
“Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Örtülü
Sermaye” formunu ibraz etmek zorundadırlar. BEPS Eylem 12 kapsamında
mükelleflerin agresif vergi planlamaları hakkında kapsamlı bir geri dönüş
için Gelir İdaresi’nin bu formu geliştirerek agresif vergi planlamasının tespiti
amacıyla kullanması yerinde olacaktır (Biçer ve Erginay, 2015, s. 67).
Eylem 13 kapsamında transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerinin
gözden geçirilmesi istenmektedir. Bu kapsamda şeffaflığı sağlamak adına üç
aşamalı bir belgelendirme ortaya koymaktadır. Bunlar; ülke dosyası, ana dosya
ve ülke bazlı rapor olarak belirlenmiştir. Türkiye’de mükelleflerden istenilen
“Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Örtülü
Sermayeye İlişkin Form” ve “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” BEPS
Eylem 13 ile istenilen üç aşamalı belgelendirmeden ülke raporuna benzemekte,
dolayısıyla diğer iki aşama Türk Vergi Sistemi’nde yer almamaktadır. OECD BEPS
Eylem 13 ile grup şirket hakkında istenilen bilgiler ana raporda yer almaktayken
ilgili ülkedeki yerel şirket hakkında istenilen bilgiler ülke raporu içerisinde yer
almaktadır. Dolayısıyla Türk Vergi Sistemi’ndeki istenilen belgeler grup şirket
ile ilgili bilgileri kapsamamaktadır. Bu durumda mevzuatımıza göre istenilen
belgelerin BEPS Eylem 13’e göre revize edilmesi gerekmektedir (Gücüyener,
2015, s. 72-73).
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Eylem 14 ile çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları kapsamında uluslararası
vergi uyuşmazlıklarının çözümü için kullanılan karşılıklı anlaşma usulü
(MAP - Mutual Agreement Procedure) ile çoğu çifte vergilemeyi önleme
anlaşmalarında yer almayan tahkime başvurmanın etkin hale getirilmesi
planlanmaktadır. Türkiye’nin taraf olduğu vergi anlaşmalarında tahkime
başvurma ile ilgili bir hüküm olmaması sebebiyle Türkiye ve diğer ülke
arasında imza altına alınan anlaşmalar muhtemel olarak çifte vergileme ile
sonuçlanmaktadır (Biçer ve Erginay, 2015, s. 67). Bu sebepten; OECD’nin
karşılıklı anlaşma usulü ile çifte vergilemenin önlenmesi ile ilgili beklentisinin
yüksek olması dolayısıyla uygulamanın kullanılmasının yaygınlaşması
gerekmektedir.
Son olarak Eylem Planı 15 ile çok taraflı bir uluslararası anlaşma (MLI)
geliştirilmesi hedeflenmiş ve doksan altı ülke tarafından imza altına alınan
anlaşma 1 Temmuz 2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu
anlaşmaya 2017 yılında imza atan ilk ülkelerden biridir.
4. SONUÇ
Vergi gelirlerinin kamu harcamalarının niceliği ve niteliği üzerindeki,
dolayısıyla bütçe üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Son yıllarda
özellikle çok uluslu şirketlerin vergi ödememek veya az vergi ödemek için
vergiyi dolanma girişimleri tüm ülkelerin bütçeleri üzerinde daraltıcı bir etki
yaratmaktadır. Bu sorunu çözmek adına başta Amerika ve Avrupa Birliği
ülkeleri olmak üzere her ne kadar ülkeler düzeyinde girişimlerde bulunulmuşsa
da yapılan en kapsamlı çalışma G20 ülkelerinin talepleri doğrultusunda OECD
bünyesinde gerçekleştirilen (BEPS – Base Erosion Profit Shifting Project)
Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı Projesi’dir.
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte ekonominin dijitalleşmesi
de hızlanmış ve bu hıza yetişemeyen ülkelerin gelecek dönemler içinde
vergi kaybı yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu durum gelecekte yeni bir
vergi düzeninin benimsenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkeler kendi
mevzuatlarında her ne kadar bu sorunu çözmek adına dijital hizmet vergisi
ve benzeri uygulamalar geliştirerek düzenlemeler yapsalar da ülke bazlı bir
düzenleme ile sorun çözülememektedir. Bu açıdan, BEPS tavsiyeleri ile
özellikle çok uluslu şirketlerin matrahlarını azaltıp kârlarını başka ülkelere
aktarmalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
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BEPS 2015 yılından itibaren çok sayıda rapor ve rehber hazırlamış, Eylem
15 kapsamında hazırlanan MLI ise 2017’de imzaya açılmış ve 1 Temmuz
2018 itibari ile yürürlüğe girmiştir. OECD üyesi konumunda bulunan Türkiye;
hem BEPS öncesinde mevzuat ve yargı kararlarında OECD kararlarına uygun
hareket etmiş hem de BEPS sonrasında MLI’yı ilk imzalayan ülkelerden
biri olmuştur. Türkiye’nin OECD üye ülkeleri içerisinde bu zamana kadar
gerçekleşen aşamalarda öncü konumunda olması matrah aşındırmalarından
zarar gördüğünün bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda OECD
nezdinde bundan sonra alınacak tavsiye kararlarına da Türkiye’nin uyum
göstereceği tahmin edilmektedir.
Yukarıda ülke bazlı önlemlerin bu süreçte yeterli olmadığı belirtilse de
Türkiye’nin öncelikle işyeri kavramını Vergi Usul Kanunu taslağında da yer
alan haline -dijital işyerini de kapsayacak şekilde- dönüştürmesi gerekmektedir.
Ayrıca 2006 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanunu eski halinde
yer alamayan birçok düzenlemeyi barındırsa da OECD’nin eylem planlarında
belirttiği hibrit uyumsuzluklar ve matrahın faiz ile azaltılması gibi önlemler
içeren değişikliklerin de bu kanuna eklenmesi yerinde olacaktır.
Sonuç olarak; Türkiye açısından bir vergi reformu ihtiyaç halini almışken;
uluslararası boyutta gerçekleşen gelişmeler neticesinde özellikle BEPS
kararlarına uygun hareket etmek Türkiye’nin lehine olacaktır.
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