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sunum planı
1.

dijital ekonomi & e-ticaret

2.

uluslararası vergilendirmede güncel gelişmeler

3.

ülkemizin konuya vergi mevzuatı açısından yaklaşımı

4.

soru & cevap
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Henüz Ticari Ürün Haline
Dönüştürülmemiş Ürünler

(artificial intelligence, fıntech, blockchain vb.)

Veri Temelli
Ekonomi
(data driven economy)

Dijital Ekonomi
Ticarileşmiş
dijital mal ve hizmetler

(digital economy)

(e-hizmetler ve internet üzerinde satış)

Fiziki mal teslimiyle
sonuçlanan
internet satışları

e-Ticaret
(e-commerce)

(Online platformlar/AHS ve HS)
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dijital ekonominin segmentasyonu
Fiziki
Malların
Satışı

Dijital Mal
ve
Hizmetlerin
Satışı

Yurt İçi
Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

B2C
Satışlar

B2B
Satışlar

C2C
Satışlar
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iş modelleri-1
(fiziki mal)

Aracı Hizmet Sağlayıcılar
(AHS)
(Gitti Gidiyor vd)

Hizmet Sağlayıcılar
(HS)
(Sanal Migros vd)
AHS + HS
(Hepsiburada vd)

TR’de Mükellef Olanlar
(ebay vd)

TR’de Destek Firması Olanlar
(apple vd)

TR’de Fiziki Varlığı Bulunmayanlar
(alibaba express vd)

İlan yayınlayanlar
(Sahibinden vd)

Sosyal Medya Kuruluşları Aracılığıyla
Satış Yapanlar
(Sosyal Medya, Mobil Uygulamalar)
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iş modelleri-2
(dijital hizmet)

Ulaşım/Bilet
(biletix)
Konaklama / Tatil / Tur
(ETS, trivago vd)

Müzik / TV/ Fikri Mülkiyet

Konaklama / Tatil / Tur
(booking, airbnb)r
Reklam / İlan
(Google)
Yazılım/Program/Bulut

(BluTV)

Müzik / TV
Telekom/GSM Hizmet
tarafından sunulan hizmetler

(Netflix)

Mobil Uygulamalar
(Google Play / Apple Store)

Online Bahis / Oyun
(bet365, steam, EA games vd)

Data İşleyen/Satan
(critea vd)
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dijital ekonomi gelirleri
 Fiziki Mal Satışları
(online platformlar kullanılarak yapılan satışlar)

 Reklam Gelirleri
(münferit web siteleri ve sosyal medya aracılığıyla verilen reklamlar)

 e-services Gelirleri
(web aracılığıyla verilen bulut bilişim, mühendislik çözümleri, yazılımlar)

 Üyelik / Aidat / Komisyon Gelirleri
(premium üyelikler ve aracılık edilen işlemden kaynaklanan komisyon)

 Kullanıcı Bilgilerinin Elde Edilmesi/İşlenmesi Gelirleri
(sosyal medya freemium üyelikler)
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Uluslararası Vergilendirmede
Güncel Gelişmeler
I.

AB Uygulama Önerileri

II .

Ülke Uygulamaları

III .

OECD/BEPS Gelişmeleri
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uluslararası vergilendirme zorlukları
Genel kabul görmüş vergilendirme ilkelerine göre
•

Fiziki işyeri veya daimi temsilcinin varlığı,

•

Bu işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla ticari işlemlerin gerçekleştirilme

gerekmektedir.
Ancak, uluslararası firmaların (özellikle dijital hizmet firmalarının) iş modelleri
nedeniyle kaynak ülkede herhangi bir fiziki varlığa gerek olmaksızın kazanç elde
ediyor olması nedeniyle vergilendirme zorlukları söz konusu olmaktadır.
Bu haliyle, mevcut
kavranamamaktadır.

mali

mevzuat

ile

gelişen/değişen

iş

modelleri

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke dijital
ekonominin vergilendirilmesi konusunda kaynak ülkeye (hizmete ilişkin ödemenin
yapıldığı ülkeye) daha çok vergilendirme hakkı veren yeni bir sistemi
savunmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda mevcut vergilendirme kurallarının (profit allocation &
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nexus rules) revizesi istenmekte ve geçici çözüm aranmaktadır.

AB’nin konuya ilişkin önerileri
2018/72 sayılı Direktif Önerisi:
Önemli Dijital Mevcudiyet

 Üye devletteki yıllık geliri 7 milyon avro sınırını aşanlar,
 Bir vergilendirme döneminde bir Üye Devlette 100.000'den fazla
kullanıcısı olanlar,
 Bir vergilendirme döneminde şirket ile kullanıcılar arasında dijital
hizmetler için yapılmış 3000'den fazla iş sözleşmesi olanlar.
2018/73 sayılı Direktif önerisi:
Dijital Hizmet Vergisi
 Global cirosu 750 milyon,
 AB cirosu 50 milyon Avro’yu aşan şirketlerin sunduğu
 dijital hizmetler için %3 dijital işlem vergisi direktif taslağı yayınlandı.
10

spesifik ülke uygulamaları
• Fransa, Google Fransa destek şirketini incelemiş ve destek fonksiyonu ötesinde işyeri
oluştuğu iddiasıyla ilave vergi tahakkuk ettirmiş; ancak, Fransız Mahkemesi işyeri
oluşmadığı yönünde karar vermiştir. Karar temyiz aşamasındadır.

• İtalya

dar mükelleflere yönelik bazı dijital hizmetlere ilave işlem vergisi getirecek.
(%3-%5)

• Avustralya–İngiltere

vergi güvenlik müessesesi uygulaması olarak Saptırılmış
Kazanç Vergisi (Diverted Profit Tax) uygulamaya başladı. (%25 – %40)

• Hindistan,

Hindistan’da işyeri olmayan dar mükelleflerden alınan online reklam
hizmetlerine «Dengeleme Vergisi (Equalization Levy)» getirdi. (%6)

•

Hindistan «önemli dijital mevcudiyet» kavramı ile «kazanç vergisi» getirmeyi planlıyor.

• İsrail

«dijital işyeri» tanımı yaptı, yeni yapacağı veya yenileceği ÇVÖAlarda bu tanımı
kullanması bekleniyor.
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OECD/BEPS gelişmeleri-1
•

Türkiye’nin de aktif katılım sağladığı toplantılar neticesinde 2015 yılında “Addressing
the Tax Challenges of the Digital Economy-2015” başlıklı bir rapor hazırlanarak
uluslararası vergilendirme problemlerine dair tespitler yapılmış ve çözümüne yönelik
yol haritası kamuoyu ile paylaşılmıştır.

•

Türkiye’nin vergisel mülahazalarına dair şerhlerini de içeren “Tax Challenges Arising
from Digitalisation-2018” başlıklı ara raporda ise; yurtdışı yerleşiklerin gelirlerini
konu alan dolaylı vergiler ve dijital hizmetlerin vergilendirilmesine yönelik işlem vergisi
konularında tavsiye niteliği taşıyan kararlar yer almaktadır.

•

G20 liderlerinden gelen talep/talimat üzerine, 2019 yılı sonunda vergilendirmeye dair
konuları ele alacak bir ara raporun hazırlanması ve akabinde 2020 yılında ÇVÖA

anlaşmalarında

da yapılacak değişikliklere kaynak teşkil edecek yapılmasına

konsensüsle alınmış tavsiye kararların yer aldığı bir final raporu hazırlanacaktır.
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OECD/BEPS gelişmeleri-2
• OECD bu yol haritası dahilinde;
13-14 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak toplantıda görüşülmek üzere «dijital
hizmetlerin vergilendirilmesi» konusunda 3 farklı çözüm önerisini kamuoyu
ile paylaşmış bulunmakta ve görüş ve önerileri toplamaktadır.
• Bu üç öneri;
– user participation (katılımcıların oluşturulan toplam katma değer içindeki payı)
– marketing intangibles (kaynak ülkedeki pazarlama fonksiyonu)
– significant economic presence (kaynak ülkede oluşan ekonomik büyüklük)
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Ülkemiz Açısından
Temel Sorunlar
ve
Konuya İlişkin Gelişmeler
I.

Sınır Ötesi Ticaret Muafiyetleri

II .

Elektronik İşyeri Tanımı

III .

E-hizmet Vergilendirilmesinde KDV

IV .

İş Modellerine/Sektörlere Özgü Mevzuat (Online Reklam)

V.

E-ticaret Paydaşlarının Bakış Açısının Farklılığı
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düşük değerli ithalat
i. «Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında
Kararda» değişiklik - (BKK-31.12.2016)

75 Avro’dan 30 Avroya indirildi.
ii. «Gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında
kararda» değişiklik - (BKK-11.04.2018)

30 Avrodan 22 Avroya İndirildi.
"Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo
taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 euroyu
geçmeyen eşya ile 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus
kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır"
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e-işyeri
1) Vergi mevzuatımızda mevcut olan «VUK 156. madde_İşyeri» maddesinin

İdarenin uygulamaya yönelik olarak vermiş olduğu görüşlerinin Kanun düzeyinde
netliğe kavuşturulması çalışmaları kapsamında «elektronik ortamda iş yeri tanımı»
tanımı, kamuoyu ile paylaşılan VUK taslağında yer almıştır.

“İnternet, 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.”

2) OECD Model anlaşma yorumlarında fiziki işyeri olmadan verilen dijital
hizmetlerde web sayfasının işyeri oluşturmayacağı açıklanmıştır.

Ancak

Türkiye, Meksika, Portekiz, Yunanistan, Şili ve Hindistan bu yoruma
rezerv koymuştur.
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B2C ve C2C satışlara yönelik
KDV kanununda yapılan değişiklik
7061 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemenin kapsamına;
 Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi
bulunmayanlar tarafından;
 Katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere,
 Elektronik ortamda sunulan
hizmetler girmektedir.
 Kapsama giren hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti
sunan yurt dışı yerleşiklerden alınmaktadır.
 Bir işyeri oluşturacak şekilde sunulan elektronik hizmetler kapsama
dahil değildir.
 OECD’nin öngördüğü kriterlere uygun olarak basitleştirilmiş bir KDV
beyannamesi alınmaktadır. Bu kapsamda 100+ yurtdışında yerleşik
hizmet sunucusu mükellefiyet tesis ettirmiş ve beyanname vermeye
başlamıştır. (3 no.lu KDV beyannamesi)
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online reklam gelirleri stopaj uygulaması

6745 sayılı Kanun ile «Vergi Kesenlerin Sorumluluğu» nu düzenleyen V.U.K’un 11.
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan
veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak
zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım
satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine,
ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp
yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi
kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla,
vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında
olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir.»
Bu yetki 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile «yurtdışında
ve yurtiçinde yerleşik online reklam hizmeti veren ve verilmesine aracılık
edenlerin elde ettiği gelirler» bakımından kullanılmıştır.
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online reklam gelirleri stopaj -2
Online Reklam Ödemesi Yapanlara ödedikleri/tahakkuk ettirdikleri
tutarlar üzerinden;
 Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi uyarınca %15
 Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesi uyarınca %0
 Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesi uyarınca %15

tevkifat yapma sorumluluğu getirilmiştir.
Online Reklam hizmetini veren veya verilmesine aracılık edenin,

i.Tam mükellef kurum olması durumunda %0,
(KVK 15. madde de sayılmayanların stopaj sorumluluğu yoktur.)

ii. Tam mükellef kurum olması durumunda %0
ii. Tam/Dar mükellef gerçek kişi olması durumunda %15
(GVK 94. madde de sayılmayanların stopaj sorumluluğu yoktur.)

19

online reklam gelirlerine stopajı-3
 Online reklam hizmetini veren veya verilmesine aracılık edenin
Türkiye’de veya ilgili ülkede mükellefiyetinin olmadığına dair
mülahazalar, tevkifatın yapılmasına mani olmayacaktır.

01/01/2019 tarihinden önce nakden/hesaben ödenen harcamalara
ilişkin olarak bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde tevkifat
yapılmayacaktır.

 Online reklam ödemesinin tevkifat kapsamında değerlendirilmesi
için, gelirin Türkiye’de yapılan bir faaliyet neticesinde elde edilmesi
gerekmektedir. Buna göre ödemeye konu reklam hizmetinin
Türkiye’de verilmemiş olması durumunda tevkifat sorumluluğu
olmayacaktır.
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dijital ekonomiye özgü mevzuat seti
 7061 sayılı Kanun
(Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesine Yönelik Yetki Alınması)

 433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(İnternet Üzerinden Satışlarda Fatura Düzeni)

 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(İnternet Üzerinden Satışların İzlenmesi İçin Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğü Getirilmesi)

 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değiştiren Tebliğ Taslağı
(Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğünün Genişletilmesi)

 17 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
(Yurtdışından Nihai Tüketicilere Hizmet Satışı Yapanların Vergilendirilmesi)

 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
(Yurtdışından Reklam Verenlere Yönelik Online Reklam Stopajı)

 Konuya Özel Özelgeler
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