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Mukimlik Belgesi, Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaflmas›
(Kuveyt vb. gibi Ülkeler Uygulamas›)
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Türkiye'de yap›lacak vergi kesintileri aç›s›ndan, çifte vergilemeyi önleme anlaflmalar›ndaki
hükümler ile vergi mevzuat›m›zdaki hükümler mukayese edilmekte ve hangisinde düflük
oran var ise yap›lacak tevkifatta o oran uygulanmaktad›r.

Bu çerçevede, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan genel tebli¤ler ve sirküler
uyar›nca, ”Çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar› hükümleri anlaflmaya taraf ülkelerde mukim olanlara
uyguland›¤›ndan, anlaflmalardan yararlanmak isteyenlerin tam mükellef olduklar› ülkenin yetkili
makamlar›ndan mukimlik belgesi almalar› gerekmektedir.” denilmekte ve o ülkenin yetkili
makamlar›ndan al›nacak mukimlik belgesinin de “anlaflmaya taraf devlette o dönemde tam
mükellefiyet esas›nda tüm dünya kazançlar› üzerinden vergilendirildi¤ini göstermesi”
istenilmektedir. (257 ve 263 seri no.lu GVK Genel Tebli¤i ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaflmalar› Sirküleri / 1)

Mukimlik konusu, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›’n›n 4. maddesinde düzenlenmifl
olup, gerçek ya da tüzel kiflilerin hangi durumlarda bir ülkenin mukimi say›laca¤› bu maddede
ayr›nt›l› olarak aç›klanm›fl bulunmaktad›r.

Mevduat faizindeki stopaj mevzuat›m›zda %15'tir. Yani, dar mükellef kifli tüzel kifli de olsa,
gerçek kifli de olsa bu konuda s›f›r stopaj söz konusu de¤ildir. Ancak, vergi anlaflmalar›na
göre düflük oran uygulanmas› mümkündür. Örne¤in, K›br›s, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Rusya,
‹srail, Çek Cumhuriyeti ve di¤er baz› ülkeler için mevduat faizinde %15 stopaj oran› %10
oran›na inmektedir. Dar mükellefler için s›f›r oran ise, sadece Hazine Bonosu faizi, Hazine
Bonosu ve hisse al-sat kazanc› ve türev ürünler için söz konusudur. Mevduat faizi ve kar pay›
ödemelerinde ise prensip olarak %15 stopaj vard›r.

Maliye Bakanl›¤› düzenlemelerine göre; “Tüzel kifliler” için Hazine Bonosu faizi, Hazine
Bonosu ve hisse al-sat kazanc› ve türev ürünler gibi finansal araçlar için mukimlik belgesi
yerine “kurulufl belgesine” göre ifllem yapabilmek 263 no.lu Genel Tebli¤ ile birlikte
mümkündür.

Ancak, tüzel kifliler aç›s›ndan (mevduat için, repo için) çifte vergi anlaflmas›ndaki orandan
faydalanmak istenildi¤inde mukimlik belgesi aranmas› gerekmekte, kurulufl belgesi yeterli
say›lmamaktad›r.

Bu nedenle, mevduat ve repo faizi için de mukimlik belgesi yerine kurulufl belgesi ile
uygulama yap›lsa bir risk al›nm›fl olabilir. Ancak, dar mükellef tüzel kifliler için di¤er finansal
enstrümanlarda kurulufl belgesi ile “s›f›r” stopaj uygulanmas› Maliye düzenlemelerine göre
mümkün bulunmaktad›r. Dolay›s›yla; dar mükellef tüzel kiflinin mevduat faizi, repo faizi için
de %15 yerine kurulufl belgesi ile anlaflmalardaki düflük stopaj› uygulayabilmek mümkün
olmal› diye düflünmekteyiz.



Arkan & Ergin

Arkan & Ergin
Member of JPA International

Gerçek kifliler aç›s›ndan ise Maliye düzenlemelerine göre, gerek mevduat-repo faizi, gerekse
Hazine Bonosu faizi, Hazine Bonosu ve hisse al-sat kazanc› ve türev ürünler gibi finansal
araçlar için mukimlik belgesi gerekmektedir.

Örne¤in, Kuveyt (ve birçok ülke) ile ülkemiz aras›ndaki vergi anlaflmas›n›n 11. maddesinde,
Türkiye'de mevduat faizi elde edilmesi halinde Kuveyt'teki mukim kifliler için vergi kesintisi
oran› %10 olarak belirlenmifltir.

Bu sebeple, bankalar›n Kuveyt (ve benzeri ülkelerin) vatandafl› gerçek kifli müflterilerinin
açt›klar› vadeli mevduat hesaplar› üzerinden ald›klar› faiz ödemeleri için yap›lacak vergi
kesintisinde sorunlar yaflanmaktad›r. Zira, Kuveyt vatandafl› ve o ülkede yerleflik gerçek
kifliler, Türkiye ve Kuveyt aras›ndaki vergi anlaflmas›ndan faydaland›r›larak elde ettikleri
mevduat faizlerinden %10 vergi stopaj› yap›lmas›n› talep etmektedir. Yaflanan sorunun
nedeni ise, Kuveyt'te mevcut vergi rejimine göre, gerçek kifliler gelir vergisinden muaf
olduklar› için vergi ödememekte ve bu sebeple de Türkiye Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n istedi¤i
anlamda mukimlik belgesini kendi yetkili makamlar›ndan alamamaktad›r. Bankalar da %15
stopaj uygulad›klar› için müflteriler ile bankalar aras›nda hukuki ihtilaflar ç›kabilmektedir.

Oysa, 4429 say›l› Kuveyt Devleti ile Türkiye aras›ndaki vergi anlaflmas›n›n 4/1-a maddesine
göre de; “Kuveyt yönünden, Kuveyt'te meskeni bulunan ve Kuveyt vatandafl› olan gerçek
kifliler” Kuveyt mukimi say›lmaktad›r. Dolay›s›yla o ülkede yerleflik gerçek kiflilerin Türkiye
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n istedi¤i anlamda mukimlik belgesini yerine, o ülkede ikamet
ettiklerini ispatlayan bir belge getirmeleri halinde, Kuveyt (ve di¤er benzeri ülkeler) ile
ülkemiz aras›ndaki Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaflmas›’n›n, mevduat faizi yönünden
uygulanabilmesi mümkün olabilmelidir. Bu çerçevede, dar mükellef gerçek kifliler aç›s›ndan
eflitsizlik yaratan bu uygulaman›n de¤ifltirilmesini sa¤lamak için Maliye Bakanl›¤› nezdinde
giriflimde bulunulmas› uygun olacakt›r.


