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OTOMAT‹K B‹LG‹ DE⁄‹fi‹M‹ STANDARDI HAKKINDA

Vergi mevzuat›na göre;

Türkiye'de yerleflmifl olan kifliler tam mükellef statüsünde olup, gerek Türkiye içinde ve gerekse
yurt d›fl›nda elde ettikleri gelirlerin tamam› üzerinden Türkiye'de vergilendirilirler. Dolay›s›yla,
gerek yurt içi arac› kurumlar vas›tas›yla veya yurt d›fl›nda bulunan banka hesaplar› yoluyla
gerçekleflen yurt d›fl› kazançlar Türkiye'de y›ll›k beyan esas›nda vergiye tabi olmaktad›r

Bu konuda CRS ad› verilen ülkeler aras› bilgi de¤iflimini göz önünde bulundurmak gerekir.

Bilindi¤i üzere; ülkeler, uluslararas› mükellefler nezdinde vergi kay›plar›n› önlemek amac›yla
uluslararas› bir ifl birli¤ine imza atm›fllard›r. Bu anlaflma, OECD taraf›ndan 13 fiubat 2014'te
“Common Reporting Standart” (CRS) ad› alt›nda kamuoyu ile paylafl›lm›flt›r. Mevcut dönemde
CRS'i uygulamay› taahhüt eden 100'ü aflk›n say›da ülke bulunmakta olup, Türkiye de bu ülkelerden
biridir.

Bu çerçevede, Türkiye'deki finansal kurulufllar›n OECD Ortak Raporlama Standartlar› (CRS)
çerçevesinde imzalanan milletler aras› bilgi de¤iflimi anlaflmalar› gere¤i, hesap sahiplerinin
vergi mukimliklerine iliflkin belirli bilgileri toplama ve Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›'na (G‹B) raporlama
sorumluluklar› bulunmaktad›r. Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanl›¤›'n›n paylaflt›¤› son
dokümana göre; yurtd›fl›nda hesab› olan Türkiye yerlefliklerinin finansal bilgileri di¤er ülkelerden
Türk Makamlar›na (2020 y›l›nda 2019 bilgileri paylafl›lmaktad›r) bildirilecektir.

Bundan böyle yurt d›fl› hesaplardaki bilgilerin ilgili ülke Maliye otoritelerince paylafl›m› söz
konusudur. Dolay›s›yla yurt d›fl›ndan Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›'na (G‹B) gelen ve gelecek bilgiler
söz konusu olaca¤›ndan y›ll›k beyan gere¤i bu yönden de de¤erlendirilmelidir.

Öte yandan bu çerçevede, Türkiye'deki finansal kurulufllar da OECD Ortak Raporlama Standartlar›
(CRS) çerçevesinde imzalanan milletler aras› bilgi de¤iflimi anlaflmalar› gere¤i, hesap sahiplerinin
vergi mukimliklerine iliflkin belirli bilgileri toplama ve Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›'na (G‹B) raporlama
sorumluluklar› bulunmaktad›r. Burada bankalar ve di¤er finansal kurumlar yabanc› ülke mukimi
olan müflterilerinin bilgilerini (y›l sonu hesap bakiyesi, al›nan faizler, kar paylar›, menkul k›ymet
kazançlar› vb gibi) Türkiye'deki Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›'na her y›l›n Eylül ay›nda göndermektedir.
Türk banklar›nca yabanc› ülkelerin Maliye ve Vergi Makamlar›na do¤rudan bilgi vermesi söz
konusu de¤ildir. Türkiye'deki tüm bankalar ve finansal kurufllar ayn› bilgileri, ayn› formatta Gelir
‹daresi ile paylaflmakla yükümlüdür. G‹B taraf›ndan bu bilgilerin hangi ülkelerle paylaflaca¤›na
ise; uluslararas› anlaflmalar ve ülke politikalar› çerçevesinde Türk Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤› karar vermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanl›¤›'n›n paylaflt›¤› rehber döküman mükelleflerin bilgilendirilmesi ad›na
G‹B'in internet sitesinde yer almaktad›r. Söz konusu rehberde, yurtd›fl› mukimi olan veya yabanc›
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ülke iliflkisi bulunan müflterilerin finansal bilgilerinin 2019 y›l› için (2020 y›l›nda 2019 bilgileri
paylafl›lmaktad›r) hangi ülkelerle paylafl›laca¤› ve hangi bilgilerin paylafl›laca¤› hususlar›na aç›kça
yer verilmifltir. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya Türkiye'nin 2019 y›l›na ait bilgilere
iliflkin 2020 y›l›nda yap›lacak bilgi de¤iflimi takvimine al›nmam›flt›r. Bununla beraber, paylafl›m
yap›lan ülkeler listesinde güncellemeler olabilece¤i unutulmamal› ve geliflmeler takip edilmelidir.

Bankalar›n G‹B'e bilgi göndermesi ve sonra da G‹B bilgi paylafl›m› do¤rudan bir vergi sonucu
ortaya ç›karan bir ifllem de¤ildir. Yabanc› mukim müflterilerin ilgili ülkelerde vergisel aç›dan
yükümlülüklerinin yerine getirilmedi¤inin tespiti halinde, her ülke kendi iradesi ve mevzuat›
uyar›nca ifllem yapabilecektir.
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