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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 02.07.2018 

         Sayı  : 2018/49 
  

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

 Konu başlıkları; 

 

 -2018 Yılı Mali Tatili, 

 

 -Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 1 Temmuz 2018 

Tarihinde Yürürlüğe Girmesi Hakkında 2018/11790 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

Yayımlanmıştır. 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

 Konu özetleri; 

 

1. 2018 Yılı Mali Tatili 

 

 Bilindiği gibi, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’la her yılın 

Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) olan süre mali tatil olarak 

belirlenmiştir.  

 

 Bu yıl mali tatil 3 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 20 Temmuz 2018 Cuma 

akşamı sona erecektir.  

 

 Özetlemek gerekirse 

 

 Vadesi mali tatile rastlayan aşağıdaki süreler, mali tatilin son gününü izleyen 

tarihten itibaren 7 gün süreyle (27 Temmuz 2018 günü akşamına kadar) uzamış 

sayılacaktır.  

 

 -Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin 

verilme süreleri,  

 

 -İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan 

vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,  

 

 -Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya 

cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin 

süreler,  

 -Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında bilgi verilmesine ilişkin süreler.  
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 Buna göre, vadesi 3 Temmuz 2018-20 Temmuz 2018 tarihlerine rastlayan 

beyannamelerin verilme süreleri 27 Temmuz 2018 mesai saati bitimine kadar 

uzayacaktır.  

 Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, 

mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde 

sona erer.  

 Buna göre, beyan süresinin sonu 21 Temmuz 2018-25 Temmuz 2018 tarihleri 

arasına rastlayan beyannameli yükümlülüklerin beyan süresi 25 Temmuz 2018 mesai 

saati bitimine kadar uzayacaktır.  

 Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan 

vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname 

verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.      

 Dileyen mükellefler beyannamelerini normal sürelerinde verebilir ve ödemelerini 

normal sürelerinde yapabilirler.  

 Mali tatil nedeniyle aşağıda belirtilen süreler işlemez. 

 -Muhasebe kayıt süreleri,  

 -Bildirme süreleri,  

 -İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlara karşı açılacak davalarda 

dava açma süreleri. (Kanunda tahsilata ilişkin davalardan bahsedilmediği için ödeme 

emrine karşı açılacak davalarda mali tatilin etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Keza 

devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin de mali tatil 

sebebiyle uzamadığı düşünülmektedir. Bu nedenle söz konusu işlemler için mali tatilin 

dikkate alınmamasını öneririz.)  

 Anılan süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.  

 Diğer taraftan hatırlatmak gerekir ki; bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 

her yıl 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara verirler. 1 Eylül’de yeniden 

çalışmaya başlarlar. Adli tatile rastlayan süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen 

tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Hesaplamalarda bu husus da göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 

 Danıştay bir kararında (Danıştay 4. Dairesi 15.06.2015 tarihli E:2014/7459, 

K:2015/3338) dava açma süresinin adli tatil süresince işlemeyeceği, temyiz süresinin son 

gününün mali tatil içinde kalması halinde mali tatilin son gününe kadar uzayacağı; bu 

tarihin de adli tatile rastlaması sebebiyle de adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta 

uzayacağına hükmetmiştir. 

 

 Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı istenemez, vergi incelemesine 

başlanamaz.  

 Mali tatil süresince mükelleflerden inceleme dolayısıyla tutanak alınamaz.  

 Vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemez, tatil süresi 

içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatil süresince işlemez.  
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 Sosyal güvenlikle ilgili bildirim, beyan ve ödeme süreleri de mali tatil süresince 

ertelenir.  

 Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, 

şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh 

ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.  

2. Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 1 Temmuz 2018 

Tarihinde Yürürlüğe Girmesi Hakkında 2018/11790 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

Yayımlanmıştır. 

 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanması 

hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.  

 Söz konusu Sözleşme kapsamında, Sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında;  

 -Eş zamanlı vergi incelemeleri ve yurtdışı vergi incelemelerine katılım da dâhil 

olmak üzere bilgi değişimi,  

 -Koruma önlemleri de dâhil olmak üzere, tahsilatta yardımlaşma,  

 -Belgelerin tebliğ edilmesi,  

konularında işbirliği sağlanması amaçlanmaktadır.  

 26 Haziran 2018 tarih ve 30460 sayılı Resmi Gazete’de ise Vergi Konularında 

Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmesi hakkında 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.  

          Anılan sözleşme kapsamında mükellefleri direkt olarak ilgilendirebilecek konuların 

başında Sözleşme’nin 6’ncı maddesi ile yasal altyapısı düzenlenen Otomatik Bilgi 

Değişimi (OBD) gelmektedir. 

 

          Otomatik Bilgi Değişimi kapsamında ise, Sözleşmenin 6’ncı maddesindeki genel 

çerçevenin ötesinde, OECD tarafından iki önemli müessese geliştirilmiştir.  

          Bunlar;  

         -Transfer Fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde hazırlanan Ülke Bazlı Raporların 

sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında karşılıklı ve otomatik olarak paylaşılmasını 

öngören Ülke Bazlı Raporlar’ın Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Otorite Anlaşması 

(Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of CbC Reports– 

yazının bundan sonraki bölümlerinde CbC MCAA olarak anılacaktır),  

         -Sözleşmeye taraf ülke mukimlerinin diğer ülkelerdeki finansal hesap bilgilerinin 

karşılıklı ve otomatik olarak paylaşılmasını öngören Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik 

Olarak Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Otorite Anlaşmasıdır. (Multilateral Competent 

Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information; 

yazının bundan sonraki bölümlerinde CRS MCAA olarak anılacaktır).  

          Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin 1 Temmuz 2018 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sonrasında her iki müessesedeki güncel durum 

aşağıda izah edilmiştir.  
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 Ülke Bazlı Raporlar’ın Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Otorite Anlaşması, CbC 

 MCAA;  

          Çok uluslu şirketlerin elde ettiği karın transfer fiyatlandırması yoluyla olması 

gerekenden az vergilenmesi ya da hiç vergilenmemesine yol açan zararlı vergi 

rekabetine karşı OECD bünyesinde BEPS Eylem planı hazırlanmıştır.  

          Bu kapsamda ek transfer fiyatlandırması yükümlülükleri öngörülmüş ve 

sözleşmeye taraf ülkelerin birbirleri ile çok uluslu işletmelerden elde ettikleri ülke bazlı 

raporları otomatik olarak paylaşmasını öngören CbC MCAA oluşturulmuştur.  

          Bu çerçevede 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Tebliğ Taslağı Mart 2016 tarihinde yayımlanmış ancak bugüne kadar söz konusu Taslak 

tebliğ olarak yayımlanmamıştır.  

          Dolayısıyla şu an itibari ile Ülke Bazlı Raporlamaların otomatik olarak değişimi 

Türkiye açısından yürürlüğe girmemiştir. Ancak Sözleşmenin 1 Temmuz 2018 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmesi ile birlikte bu konuda gerekli Tebliğ düzenlemesinin de son 

hali ile yakın bir zamanda yayımlanmasını bekliyoruz. 

 

 Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Olarak Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili 

 Otorite Anlaşması, CRS MCAA:  

          Bilindiği üzere OECD bünyesinde, devletlerin finansal kuruluşlardan bilgi edinip bu 

bilgileri yıllık olarak diğer üye devletlere otomatik ve karşılıklı olarak bildirme prensibine 

dayanan ve bu kapsamda sözleşme imzalayan taraf ülkelerin birbirleriyle yapacakları 

finansal hesap bilgilerinin değişimi ile vergiden kaçınmanın önlenmesini amaçlayan 

CRS MCAA oluşturulmuştur.  

          Türkiye de 5 Mayıs 2017 tarihinde CRS MCAA’yı imzalamıştır.   

         Ancak söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından yürürlüğe girebilmesi için CRS 

MCAA ve Bilgi Değişimi Yapılacak Ülkeler Listesi’nin de Bakanlar Kurulu tarafından 

onaylanması gerekmektedir.  

         Dolayısıyla şu an itibari ile Finansal Hesap Bilgilerinin otomatik olarak değişimi 

Türkiye açısından uygulanmamaktadır.  

         Öte yandan Maliye Bakanı tarafından yapılan şifahi açıklamada gelişmekte olan 

ülkelerin Otomatik Bilgi Değişimine başlaması için 2019 senesine kadar süre tanındığı ve 

Türkiye’nin de bu zamana kadar gerekli adımları atacağı belirtmiştir. 

         Buna göre şimdiye kadar Gelir İdaresi tarafından yapılan Türkiye’nin finansal 

hesap bilgilerinin otomatik değişimine 01.07.2017 tarihinden sonraki bilgileri paylaşmak 

üzere 2018 yılında başlayacağı öngörüsünün de paylaşımın 2019 senesinde 

başlayacağı şeklinde revize edilmesi olasılığı ortaya çıkmaktadır. 

    

       Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


