AVRUPA B‹RL‹¼‹’NDE
TASARRUFLARIN VERG‹LEND‹R‹LMES‹

Dr. Emrah FERHATO¼LU(*)

1- G‹R‹½
üreselle¾me ve uluslararas›
sermaye hareketlerinin yo€unla¾mas›, ileti¾im teknolojilerinde ya¾anan geli¾meler ile kambiyo kontrollerinin azalmas› ülkelerin
vatanda¾lar›n›n yabanc› ülkelerde elde ettikleri tasarruf gelirlerini etkin bir
¾ekilde vergilendirmesini güçle¾tirmi¾tir. Bu ko¾ullar alt›nda yetkileri
ulusal s›n›rlarla çevrili olan vergi idareleri, tasarruflar›n› yabanc› ülkelerde
de€erlendiren ve elde etti€i sermaye
geliri üzerindeki vergi yükünü hafifletmeye çal›¾an, bu amaçla da yabanc›
ülkelerde elde etti€i sermaye gelirini
gizleme e€iliminde olan vergi yükümlüleriyle kar¾› kar¾›ya kalm›¾lard›r.
Bireylerin tasarruflar›n› s›n›r ötesi
de€erlendirme imkânlar›n›n artmas›yla birlikte vergi idarelerinin kar¾› kar¾›ya kald›€› uluslararas› vergi kaçakç›l›€›, yükümlülere ait mali bilgilerin ül-

K

keler aras›nda de€i¾imine imkân tan›yan anla¾malar ve düzenlemelerle önlenmeye çal›¾›lmaktad›r. Buna yönelik
çal›¾malardan biri de Avrupa Birli€i’nin “Zarar Verici Vergi Rekabeti Uygulamalar›” ile mücadelesinin bir sonucu olarak kar¾›m›za ç›kan Temmuz
2003 tarihli direktifidir. Avrupa Birli€i
kabul edilen bu direktifle birlik s›n›rlar› içinde yat›r›mc›lar›n farkl› ülkelerde
elde ettikleri tasarruf gelirlerinin ¾ahsilik ilkesiyle etkin bir ¾ekilde vergilendirilmesini amaçlamaktad›r. Bu çal›¾mada da 1 Temmuz 2005 tarihinden
itibaren uygulanmaya ba¾lanan direktif ile geçerli olan sistem tart›¾›lacakt›r.
2- ULUSLARARASI ALANDA ÜLKELER‹N VERG‹ YÜKÜMLÜLÜKLER‹N‹N MAL‹ B‹LG‹LER‹NE ER‹½‹M‹
Ülkelerin ulusal vergi düzenlemeleri genellikle vergi yükümlüleri ile il-

(*) Osmangazi Üniversitesi ‹.‹.B.F. Maliye Bölümü, Eski¾ehir.
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gili bilgilerin vergi idaresi taraf›ndan
üçüncü ¾ah›slara aç›klanmas›n›, belirli
istisnalar d›¾›nda, engelleyici hükümler ta¾›maktad›rlar. Özel baz› düzenlemelerin olmad›€› durumda, vergi idarelerine getirilen bu s›n›rlama, vergi
idarelerinin vergi yükümlüleri hakk›ndaki mali bilgileri bir ba¾ka ülkenin
vergi idaresine de vermesini engelleyebilecektir. Bu durum, vergi idarelerinin vergi yükümlülerinin yabanc› kaynaklardan elde etmi¾ olduklar› gelirleri tespit etmesini zorla¾t›rabilecektir.(1)
E€er ülkeleraras›nda ikili bir vergi
anla¾mas› yap›lm›¾sa, ülkeler bu anla¾man›n bilgi de€i¾imi konusundaki
hükümlerinden yararlanarak vergi
yükümlülerinin mali bilgilerinin tamam›na ula¾mak isteyeceklerdir. E€er
anla¾maya taraf ülkelerden birinin ya
da her ikisinin iç hukuk düzenlemeleri mali bilgilerin payla¾›m› konusunda
kat› ya da söz konusu mali bilgi vergi
yükümlüsünün yürüttü€ü üretim faaliyetinin sürecini aç›kl›yorsa veya ticari s›r niteli€inde ise vergi anla¾mas›nda bilgi de€i¾imi konusuna baz› s›n›rlamalar getirilebilir.(2)
Vergi anla¾malar›na göre bilgi de€i¾imi; otomatik bilgi de€i¾imi, idarenin
talebi üzerine bilgi de€i¾imi ve spontane bilgi de€i¾imi ¾eklinde olabilir.
Otomatik bilgi de€i¾iminde, anla¾maya taraf ülkelerin taleplerine bak›lmaks›z›n yükümlülere ili¾kin mali bil-
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giler ili¾kili olduklar› ülkenin vergi
idaresiyle payla¾›l›r. Dar yükümlülere
ülke içinde faiz ya da kâr pay› ¾eklinde gerçekle¾tirilen ödemelerin yükümlünün yerle¾i€i oldu€u ülkeye bir
bilgi talebi olmaks›z›n iletilmesi buna
örnek gösterilebilir. ‹darenin talebi üzerine bilgi de€i¾iminde ise belirli bir yükümlüye ait bilgiler di€er vergi idareleriyle ancak talep gelmesi durumunda payla¾›l›r. Vergi idaresinin yürüttü€ü bir vergi incelemesi s›ras›nda ula¾t›€› bilgilerin anla¾maya taraf olan di€er ülkeye ula¾t›rmas› ise spontane bilgi de€i¾imi olarak nitelendirilebilir.(3)
3- AVRUPA B‹RL‹¼‹’NDE TASARRUFLARIN VERG‹LEND‹R‹LMES‹NE YÖNEL‹K ÇALI½MALAR
Avrupa Birli€i s›n›rlar› içinde s›n›r
ötesi sermaye hareketlerini serbest hale getiren 24 Haziran 1988 tarihli
88/361/EC nolu Konsey direktifi sonras›nda üye ülkelerin vatanda¾lar›n›n
di€er üye ülkelerde elde etti€i yat›r›m
gelirlerini izlemesi ve vergilendirilmesi güçle¾mi¾tir. Avrupa Birli€i’nde
gerçek ki¾ilerin s›n›r ötesi yat›r›mlar›ndan elde etti€i kazançlar›n etkin bir
¾ekilde vergilendirilmesine yönelik
birçok giri¾im olmas›na ra€men 3 Haziran 2003 tarihli 2003/48/EC nolu
Konsey direktifine kadar arzu edilen
sonuca ula¾›lamam›¾t›r.(4) Söz konusu
Konsey direktifi ile birlikte Birlik için-

(1) Lee
Burns,
“International
Aspects
of
Tax
Administration”,
http://www.adb.org/Documents/Events/2003/Tax_Conference/text_burns2.pdf, (Eri¾im: 04.11.03).
(2) International Bureau of Fiscal Documentation Web Page, http://www.ibfd.org, (Eri¾im: 18.12.03).
(3) Jenny E. Ligthart, “Taxing Cross-Border Savings Income in a Globalising World”, http://center.uvt.nl/staff/ligthart/defacto.pdf, (Eri¾im: 18.06.04); Ayr›ca Bkz. International Bureau of Fiscal Documentation, http://www.ibfd.org, (Eri¾im: 18.12.03).
(4) Susan Bell, “EU Directive on the Taxation of Savings Income”, DFI (International Bureau of Fiscal Documentation, September/October 2003), s. 201.

146

Say›: 212

Vergi Sorunlar›

de tasarruflar›n vergilendirilmesi alan›nda ¾ahsilik ilkesi gerçekle¾tirilerek
Birlik içinde bu alanda zarar verici vergi rekabetini önleyecek otomatik bilgi
de€i¾im sistemi uygulamas›na geçilmi¾tir. 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren
uygulamaya ba¾lanan direktif, otomatik bilgi de€i¾imi sistemi ile birlikte baz› ülkelerin tercih etti€i, gelir payla¾›m›na dayanan stopaj uygulamas›n›
içeren ikili bir sistem öngörmektedir.
Avrupa Birli€i’nde 1 Temmuz 2005
tarihinden itibaren yürürlü€e giren tasarruflar›n vergilendirilmesi ile ilgili
düzenlemeler Komisyonun 18 Temmuz
2001 tarihli direktif önerisine dayanmaktad›r. Komisyonun bu alandaki çal›¾malar› 1960’l› y›llara kadar dayanmakta, direktife kaynak olan 2001 y›l›ndaki Komisyon önerisi ise 1 Aral›k 1997
tarihli vergi paketinde (tax package) belirtilen ilkelerin ürünü olmaktad›r. Bu
bak›mdan, tasarruflar›n vergilendirilmesiyle ilgili çal›¾malar vergi paketi öncesi ve sonras› olmak üzere iki dönemde inceleme konusu yap›lacakt›r.
3.1. Vergi Paketi Öncesi Dönem
3.1.1. ‹lk Giri¾im: 1967 Y›l›ndaki Komisyon Önerisi
Avrupa Komisyonu Birlik içindeki
sermaye üzerinden al›nan vergilerin
farkl› uygulamalar›ndan kaynaklanan
sonuçlar›n analiz edilmesi için uzmanlar çal›¾ma grubunu 1960’l› y›llar›n ba¾›nda kurmu¾, ancak bu çal›¾ma grubunun raporu 1967 y›l›na kadar yay›nlanamam›¾t›r. Bu raporda tasarruflar›n
vergilendirilmesi ile ilgili üye ülkeler-
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de farkl› esaslardaki vergilendirme i¾lemlerinin neden oldu€u problemlere
de de€inilmi¾tir.(5)
Avrupa Komisyonu haz›rlad›€› bu
raporda ülkelerdeki tasarruflar›n vergilendirilmesinde farkl› esaslarda uygulanan vergilerin temelde üç soruna
yol açt›€›n› belirtmi¾tir. Bunlardan birincisi yabanc› ülkelerde elde edilen
sermaye kazançlar›n›n çifte vergilendirmeye konu olmas› ve farkl› esaslardaki vergi uygulamalar›n›n sermayenin serbest dola¾›m›na engel olmas›d›r.
‹kincisi, farkl› vergi oranlar›n›n sermayenin vergi oran›n›n yüksek olan ülkelerden dü¾ük olan ülkelere kaymas›na
neden olmas›d›r. Üçüncüsü ise, yerle¾iklerin yabanc› ülkelerdeki yat›r›mlar›n›n izlenmesindeki güçlükten kaynaklanan vergi kay›p ve kaçaklar›d›r.
Rapor sonras›nda Komisyon’da iki
çözüm önerisi tart›¾maya aç›lm›¾t›r.
Bunlardan birincisi stopaj uygulamas›ndan vazgeçilerek ülkeler aras›nda
otomatik bilgi de€i¾im sisteminin geli¾tirilmesidir. Bu sistemde bankalar kendisinde tasarruflar›n› bulunduran yabanc› yat›r›mc›lar›n getirilerini bu yat›r›mc›lar›n vatanda¾› olduklar› ülkelerin vergi idaresine bildirirler. Otomatik bilgi de€i¾im sistemi, sermaye
ak›mlar›ndaki farkl› vergi uygulamalar›n›n sapt›r›c› etkisini ve vergi kaçakç›l›€›n› engellemesi nedeniyle etkin bir
uygulama olarak nitelendirilir. Bunun
ötesinde, ülkeler aras›nda vergi uyumla¾t›rmas›n› ¾ahsilik ilkesinin uygulanmas›na imkân tan›d›€›ndan zorunlu
olmaktan ç›karmaktad›r. Ancak bu

(5) Katharina Holzinger, “Tax Competition and Tax Co-operation in the EU: The Case of Savings Taxation”, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, (RSC No. 2003/07), s. 5.
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öneri Komisyonda Birlik s›n›rlar›ndan
sermaye ç›k›¾›na neden olaca€› endi¾esi ve otomatik bilgi de€i¾imi sisteminin banka gizlili€i ile çat›¾mas› nedeniyle kabul görmemi¾tir.(6) Komisyonda tart›¾›lan ve Konseye tasar› olarak gönderilen çözüm önerisi ise, vergi temelli sermaye hareketlerini engelleyebilmek için tasarruflar›n vergilendirilmesinde stopaj uygulamas›n›n ülkeler aras›nda tamamen uyumla¾t›r›lmas› ve yabanc› kaynaklardan elde
edilen gelirin mahsup yöntemi ile vergi
d›¾› b›rak›lmas›d›r. Ancak söz konusu
direktif önerisi üzerinde Birlik d›¾›na
sermaye ç›k›¾›n›n ya¾anaca€› endi¾esiyle Avrupa Maliye Bakanlar› Konseyinde anla¾maya var›lamam›¾t›r. Böylece sermayeden elde edilen gelirlerin
vergilendirilmesinin uyumla¾t›r›lmas›na yönelik ilk giri¾im ba¾ar›s›zl›kla
sonuçlanm›¾t›r.(7)
3.1.2. ‹kinci Giri¾im: 1989 Y›l›ndaki
Komisyon Önerisi
Sermayeden elde edilen kazançlar›n vergilendirilmesi alan›nda uyumla¾t›rma çal›¾malar›nda ikinci giri¾im
ise 1989 y›l›nda ortak pazar olu¾turul-
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mas›na yönelik çal›¾malar kapsam›nda gerçekle¾mi¾tir. 1989 y›l›ndaki çal›¾malar›n sürdü€ü dönemde sermaye
kazançlar›n›n vergilendirilmesine ülkelerin mahsup yöntemine yer vermeleri nedeniyle çifte vergilendirme sorunu büyük ölçüde ortadan kalkm›¾t›r. Bu nedenle Komisyon, 1989 y›l›ndaki direktif önerisinde ilk planda Birlik içinde sermaye ak›m›ndaki vergi
temelli sapmalar› ortadan kald›rmay›
amaç edinmi¾tir. Komisyondaki tart›¾malarda ülkeler aras›nda otomatik bilgi de€i¾im sisteminin kurulmas› tekrar reddedilmi¾tir. Ancak Komisyon’da uygulanabilecek minimum
stopaj oran›n›n %15 olmas› konusunda fikir birli€ine var›lm›¾t›r. Komisyonda belirlenen bu oran›n istisnalar›
olmakla birlikte, gelir vergisi oranlar›yla kar¾›la¾t›r›ld›€›nda dü¾ük kalan
oran›n vergiden kaç›nmaya te¾vik olaca€› belirtilmi¾tir.(8)
Komisyonun uyumla¾t›r›lm›¾ stopaj oran› uygulamas›n› içeren bu önerisi de Konsey’de Ocak 1989’da Almanya’n›n stopaj uygulamas›n›n sonuçlar› da göz önünde al›narak reddedilmi¾tir.(9)

(6) Holzinger, a.g.e., s. 6; Nitekim, 1988 y›l›nda Hollanda’n›n otomatik raporlama sistemine geçmesi yerli tasarruf
mevduatlar›n›n azalmas›na ve ülkeden sermaye ç›k›¾›na neden olmu¾tur. Otomatik raporlama sistemine geçildi€inin belirtildi€i Temmuz 1987’den sonra k›sa dönem sermaye ç›k›¾› GSY‹H’n›n %1,4’ü kadar art›¾ göstermi¾tir. Philipp Genschel, “Globalization, Tax Competition and the Fiscal Viability of the Welfare State”, MPIfG
Working Paper (01/1, May 2001), s 16.
(7) Holzinger, a.g.e., s. 6.
(8) Holzinger, a.g.e., s. 7.
(9) Almanya Ocak 1989’da sermayeden elde edilen kazançlar için stopaj uygulamas›na ba¾lam›¾t›r. Ancak, Nisan
1989’da Alman hükümeti beklenmedik bir ¾ekilde ulusal sermaye piyasas›n›n zarar gördü€ü gerekçesiyle stopaj uygulamas›na son vermi¾tir. Alman merkez bankas›na göre, stopaj›n uygulanmaya ba¾lanmas›ndan sonra
Alman yat›r›mc›lar ulusal piyasaya fon arz etmek yerine eurobond ve di€er vergisiz k›y› ötesi mali yat›r›m
araçlar›na yönelmi¾lerdir. Philipp Genschel ve Thomas Plümper, “Regularly Competition and International
Cooperation”, MPIfG Working Paper (97/4, April 1997), s. 6.
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3.2. 1 Aral›k 1997 tarihli Vergi Paketi
ve Tasarruflar›n Vergilendirilmesi
Avrupa Ekonomi ve Maliye Bakanlar›n›n (ECOFIN) Nisan 1996’da Verona’da gerçekle¾tirdikleri toplant›da
vergilendirme alan›nda “küresel yakla¾›m›” yans›tan politika esaslar› belirlenmi¾tir.(10) Bu esaslara göre, Birlik
üyelerinin kat›l›mlar›n› sa€lamadan
vergi alan›nda at›lacak tek yanl› politika ad›mlar›, zarar verici vergi rekabetine, bu ise ülkelerin kendilerine en uygun vergi sistemini seçememelerine neden olabilecektir. Bu çerçevede Birlik
içinde vergi politikalar›n›n uyumla¾t›r›lmas› gerekli olurken, bu alanda karar
alma süreci ile ülkelerin ekonomik ve
sosyal tercihlerinin bu sürece yans›t›lamamas› uyumla¾t›rman›n önünde engel olarak görülmektedir.(11)
Verona toplant›s›yla ba¾layan ve
Eylül 1997’de ECOFIN’in resmi olmayan Mondorf-les-Bains’deki toplant›s›nda da ¾ekillenen Birli€in vergi politikas›n›n çerçevesi, Komisyonun, Avrupa Konseyine ve Parlamentosuna uluslararas› sermaye hareketlerinden kaynaklanan vergi geliri kay›plar›yla ya da
vergiden kaç›nmayla mücadele etmek
için önlemler almaya ça€r› yapmas›yla
resmiyet kazanm›¾t›r.(12) Konsey bu
kapsamda 1 Aral›k 1997 tarihinde Bir-
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lik içinde zarar verici vergi rekabetini
önlemeye yönelik önlemlere yer verilen “vergi paketi”ni (tax package) yay›nlam›¾t›r.
Vergi paketi, kurumlar vergisi alan›nda zarar verici vergi rekabetinin
ortadan kald›r›lmas› için al›nmas› gereken önlemlere yer veren Kurumlar
Vergisi Uygulama Usulleri Tüzü€ü (Code of Conduct for Business Taxation)(13)
ile birlikte gerçek ki¾ilerin tasarruflar›n›n etkin bir ¾ekilde vergilendirilmesi
ve ¾irketler aras›nda faiz ve telif bedelleri üzerindeki stopaj›n kald›r›lmas›
için Komisyona iki direktif önerisi haz›rlama talebini içermi¾tir. Komisyon,
Konsey taraf›ndan talep edilen iki direktif önerisini Mart ve May›s 1998’de
haz›rlam›¾t›r.
Komisyonun 1998’deki direktif
önerisi, s›n›r ötesi sermaye gelirleri
üzerinden al›nan stopaj›n uyumla¾t›rmas›n› amaçlarken ülkelerin yurtiçi
kaynaklardan elde edilen faiz üzerindeki farkl› vergi uygulamalar›na imkan tan›m›¾t›r. Bunun d›¾›nda, direktif
önerisi, ülkelerin faiz gelirlerinde stopaj uygulamas›yla Avrupa bilgi de€i¾im sistemi aras›nda seçim yapabilecekleri ikili bir yap› öngörmü¾tür. Ancak Komisyon önerisi, ülkelerin stopaj
oranlar› ve elde edilen vergi gelirinin
ülkeler aras›nda bölü¾ümü konular›na

(10) Michel Vanden Abeele, “Taxes without Borders”, Taxation and Customs Union: Speeches, World Tax Conference, Tampa, USA (27 February 2000), http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/speeches/vda_tampa_en.htm (16.10.03).
(11) European Commission, “Taxation in the European Union”, Discussion paper for the Informal Meeting of
ECOFIN Ministers (Brussels, 20.03.1996, SEC(96) 487 Final), s. 10.
(12) “A Package to Tackle Harmful Tax Competition in The European Union” Communication from The Commission to The Council and The European Parliament (COM (97) 564 final).
(13) Official Journal of the European Communities, Conclusions of the ECOFIN Meeting on 1 December 1997
Concerning Tax Policy (98/C 2/01), Annex 1.
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bir anla¾maya varamamalar› nedeniyle direktifle¾ememi¾tir.(14)
3.3. 3 Haziran 2003’de Kabul Edilen
Direktif ve Tasarruflar›n Vergilendirilmesi
Komisyon 1 Aral›k 1997 tarihli vergi paketinin gere€i olarak tasarruflar›n vergilendirilmesi ile ilgili 18 Temmuz 2001’de Konseye bir direktif önerisi daha sunmu¾tur.(15) Söz konusu
direktif önerisi ile ilgili görü¾meler 21
Ocak 2003 tarihinde politik anla¾ma
ile tamamlanm›¾; öneri, 3 Haziran
2003 tarihinde Konsey taraf›ndan kabul edilerek direktifle¾mi¾tir.
Tasarruflar›n vergilendirilmesi alan›nda 3 Temmuz 2003’de kabul edilen
direktif
(Council
Directive
2003/48/EC), Avrupal› yat›r›mc›lar›n
bir ba¾ka üye ülkede de€erlendirdikleri tasarruflar›ndan elde edilen gelirin kendi ülkelerinde etkin olarak vergilendirilmesini amaçlamaktad›r.(16)
Direktife göre, yat›r›mc›n›n faiz gelirini elde etti€i üye ülke, otomatik bilgi de€i¾im sistemi arac›l›€› ile yat›r›mc›n›n
mali bilgilerini yerle¾i€i oldu€u üye
ülkeye bildirecektir.(17) Üye ülkeler,

May›s 2006

otomatik bilgi de€i¾imi ile ilgili düzenlemeleri iç hukuk sistemlerine 1
Ocak 2004 tarihine kadar dahil edecekler,(18) söz konusu de€i¾iklikler
Avusturya, Lüksemburg ve Belçika
d›¾›nda kalan üye ülkeler taraf›ndan 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulamaya koyulacakt›r.(19) Ancak, otomatik bilgi de€i¾iminin 12 üye ülkede uygulamaya ba¾lanmas› 19 Temmuz
2004’deki Konsey karar› ile 1 Temmuz
2005 tarihine al›nm›¾t›r.(20)
Direktif, tasarruflar›n vergilendirilmesi alan›nda otomatik bilgi de€i¾im
sisteminin ve stopaj uygulamas›n›n
geçerli oldu€u ikili bir sistem getirmektedir. Buna göre, 12 AB-15 ve AB10(21) ülkesi otomatik bilgi de€i¾im
sistemini uygularken, Lüksemburg,
Belçika ve Avusturya otomatik bilgi
de€i¾im sistemine geçi¾ döneminin sonunda geçeceklerdir.(22) Geçi¾ döneminde bu ülkeler tasarruflara ilk üç y›l
için %15 (2005-2007), ikinci üç y›l için
%20 (2008-2010) ve sonras› için ise
%35 stopaj uygulayacaklard›r. Bu ¾ekilde elde ettikleri gelirlerin %75’ini
ise yat›r›mc›lar›n yerle¾i€i olduklar›
ülkeye aktaracaklard›r. Ayr›ca bu üç

(14) Holzinger, a.g.e., s. 7.
(15) European Commission, Proposal for a Council Directive to Ensure Effective Taxation of Savings Income
in the form of Interest Payments within the Community (Brussels, 18.7.2001 COM(2001) 400 final.
(16) Official Journal of the European Union, Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on Taxation of Savings
Income in the Form of Interest Payments (26.6.2003), Article 1.
(17) Council Directive 2003/48/EC, Article 9.
(18) Council Directive 2003/48/EC, Article 17.
(19) European Commission Pres Releases, “Taxation: Commission Welcomes Adoption of Package to Curb Harmful Tax Competition” (IP/03/787, Brussels, 3 June 2003).
(20) Official Journal of the European Union, Council Decision of 19 July 2004 on the Date of Application of Directive 2003/48/EC on Taxation of Savings Income in the Form of Interest Payments, (04/08.2004).
(21) AB-15 May›s 2004 öncesinde Birli€e üye olan 15 ülkeyi ifade ederken AB-10 May›s 2004’de Birli€e üye olan
ülkeleri temsil etmektedir.
(22) Council Directive 2003/48/EC, Article 10.
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ülke di€er ülkelerden kendi vatanda¾lar› ile bilgileri isteme hakk›na sahip
olacaklard›r.(23) Direktif, geçi¾ döneminin
- Birli€in Konseydeki oybirli€i ile
‹sviçre, Liechtenstein, San Marino, Monaco, ve Andorra ile OECD esaslar›
çerçevesinde bir anla¾maya varmas›,
- Konseyin ABD ile talep üzerine
bilgi de€i¾imi konusunda anla¾maya
varmas› hallerinde sona erece€ini belirtmi¾tir.(24)
Geçi¾ döneminde Belçika, Lüksemburg ve Avusturya otomatik bilgi de€i¾im sistemi uygulamas›na geçebilecekler, bu durumda ise stopaj ve gelir
payla¾›m› uygulamas›na son vereceklerdir.
3.3.1. AB Üyesi Olmayan Ülkelerin
Direktif Kar¾›s›ndaki Durumu
Direktif, ‹ngiltere ve Hollanda’n›n
ba€l› ülkelerinde de geçerli olacakt›r.
Buna göre The British Virgin Islands,
Guernsey, The Isle of Man, Jersey, The
Netherland Antilles ve Turks and Caicos Islands geçi¾ döneminde Avusturya, Belçika ve Lüksemburg gibi stopaj uygulayacaklard›r. Bu ülkeler d›¾›nda tasarruflar›n vergilendirilmesi
alan›nda Anguillia, Aruba, The Cay-
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man Islands ve Montserrat direktif
kapsam›nda otomatik bilgi de€i¾im
sistemi uygulayacaklard›r.
Bununla birlikte Avrupa Birli€i 26
Ekim 2004 tarihinde ‹sviçre, Andora,
Liechtenstein, Monaco ve San Marino
ile tasarruflar›n vergilendirilmesi alan›nda anla¾maya varm›¾t›r. Bu anla¾ma hükümlerine göre,
- Direktifin geçi¾ dönemi süresince
bu ülkeler Belçika, Lüksemburg ve
Avusturya ile ayn› stopaj oranlar›n›
uygulayacaklar ve ayn› esaslarla stopaj gelirlerini yabanc› yat›r›mc›n›n
yerle¾i€i oldu€u ülkeye aktaracaklard›r.
- Vergi yükümlülerine kendilerinin
mali bilgilerinin ülkelerine bildirilmesi ya da stopaj uygulamas› aras›nda
bir seçim yapma imkan› tan›nm›¾t›r.
- Vergi kaçakç›l›€› ve benzer durumlarda ülkeler aras›nda iste€e ba€l›
olarak bilgi de€i¾imi söz konusu olabilecektir.
Birlik içinde tasarruflar›n vergilendirilmesi alan›nda ikili bir sisteme
Avusturya, Belçika ve Lüksemburg’un Birlik üyesi olmayan ‹sviçre’nin yabanc›lar›n elde etti€i faiz gelirlerine cazip hükümler uygulamas›
ve 300 y›ldan fazla bir süredir uygula-

(23) “Taxation of Savings Income”, http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/index_en.htm, (Eri¾im: 10.12.04).
(24) Council Directive 2003/48/EC, Article 10/2; ABD, Avrupa Birli€i’nin tasarruflar›n vergilendirilmesi ile ilgili çal›¾malar›n› desteklememekte, yabanc›lar›n elde etti€i birçok menkul sermaye irad› türüne stopaj uygulamamaktad›r. Ayr›ca ABD Hazine Bakanl›€› yetkililerine göre Avrupa Birli€i ile vergi uyumuna yönelmek
ABD’ye bir fayda sa€lamayacakt›r. Bunun d›¾›nda ABD hazine bakanl›€› vergi yükümlülerinin mahremiyetini vergi uyumundan öncelik vermektedir. Bu ¾artlar alt›nda OECD Model anla¾mas› çerçevesinde gerçekle¾tirilmekte olan bilgi de€i¾imi prosedürü, Avrupa Birli€i’nin kabul etti€i direktifin ba¾ar› ¾ans›n› s›n›rlayabilecek niteliktedir. Avrupa Birli€i ile otomatik bilgi de€i¾imine yana¾mayan ABD, Kanada ile bu esaslarda
bilgi de€i¾imini de içeren anla¾mas› bulunmaktad›r. Bkz. Edward Alden, Francesco Guerrera, Amity Shlaes,
“US Opposes Sharing Information on Savings Taxation White House Advisers Come Out Against European
request for Data on Foreign-Held Accounts” Financial Times (Sep 26, 2002), s. 4.
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d›€› banka gizlili€i esaslar›n›n bu ülkeye kendilerinden fon ak›¾›na neden
olmas› endi¾esiyle geçilmi¾tir.(25)
3.3.2. Otomatik Bilgi De€i¾im Sisteminin ‹¾leyi¾i
Tasarruflar›n vergilendirilmesini
düzenleyen direktif ve üçüncü ülkelerle (‹sviçre, Andora, Liechtenstein,
Monaco ve San Marino) yap›lan anla¾malar, yat›r›mc›lara faiz kazanc›n›
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ödeyen kurumlar›n bu kazançlar ile ilgili bilgileri faaliyetlerini sürdürdü€ü
ülkenin vergi idaresine bildirmesi temeline dayanmaktad›r. Yat›r›mc›n›n
mali bilgelerini alan vergi idaresi ise,
yat›r›mc›n›n yerle¾i€i oldu€u ülkeye
bu mali bilgileri bir talep olmaks›z›n
iletir. Faiz gelirini yat›r›mc›ya ödeyen
kurum ile yat›r›mc›n›n vatanda¾› oldu€u ülke vergi idaresi aras›ndaki bu
ili¾ki a¾a€›daki gibi gösterilebilir.

½ekil 1: Otomatik Bilgi De€i¾im Sisteminin ‹¾leyi¾i

Gerçek ki¾ilerin elde etti€i faiz gelirlerine ili¾kin mali bilgilerin üye ülkeler aras›ndaki de€i¾iminde izlenecek standart biçime göre kendi s›n›rlar› içinde gerçek ki¾ilerin elde etti€i faiz gelirine ili¾kin bilgiler y›lda en az
bir kez olmak üzere bu ki¾ilerin yerle¾i€i oldu€u ülkeye bildirilecektir.(26)
Belirlenen bu standart biçim, 2003/
48/EC nolu direktifin önerisinde be-

lirtilen unsurlara göre olu¾turulmu¾tur.(27)
3.3.3. Stopaj Uygulamas›nda Gelir
Bölü¾üm Sisteminin ‹¾leyi¾i
Otomatik bilgi de€i¾im sistemi yerine stopaj uygulamay› seçen ülkeler,
gelir bölü¾ümün sa€l›kl› gerçekle¾ebilmesi için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdürler.(28) Yat›r›mc›n›n, oto-

(25) “A Note on the Taxation of Savings in the Form of Interest Payments”, http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/information_notes/tax_saving.htm, (Eri¾im: 29.04.04); Micheloud & Co. Web Page,
http://swiss-bank-accounts.com/e/banking/secrecy/origins.html, (Eri¾im: 14.07.05).
(26) European Commission Press Releases, “Results of Council of Economics and Finance Ministers, Brussels, 45 March 2002-taxation and financial services”, (MEMO/02/48, 6th March 2002).
(27) European Commission, Proposal for a Council Directive to Ensure Effective Taxation of Savings Income
in the Form of Interest Payments within the Community (Brussels, 18.7.2001, COM(2001) 400 final).
(28) Council Directive 2003/48/EC, Article 12/4.
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matik bilgi de€i¾im sistemini tercih etmeyen ülkelerde faiz geliri elde etme-
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si durumunda gelir bölü¾ümü a¾a€›daki gibi gerçekle¾ecektir.

½ekil 2: Stopaj Uygulamas› ve Gelir Bölü¾üm Sisteminin ‹¾leyi¾i

Faiz geliri elde eden gerçek ki¾iye
ödeme yapan kurumun gelir idaresi,
elde etti€i stopaj has›lat›n›n %75’ini
yat›r›mc›n›n yerle¾i€i oldu€u ülkenin
gelir idaresine vergilendirme dönemini izleyen 6. ay›n sonuna kadar transfer etmek sorundad›r.(29)
4- Türk Vergi Sistemi’nde Tasarruflar›n Vergilendirilmesi
31 Aral›k 2004 tarihinde resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü€e giren
5281 say›l› kanunla finansal yat›r›m
araçlar›ndan elde edilen kazanç ve
iratlar›n vergilendirilmesinde 1 Ocak
2006 tarihinden ba¾lamak 2015 y›l› so-

nuna kadar uygulanmak üzere %15
oran›nda stopaj uygulamas› getirilmi¾tir.(30)
1 Ocak 2006’da yürürlü€e giren
düzenleme ile menkul k›ymetlerin
vergilendirilmesinde basitli€in sa€lanmas›n›n yan› s›ra bütün finansal
araçlar aras›nda vergileme rejimi bak›mdan bir uyumla¾t›rma amaçlanm›¾t›r.(31)
Yeni düzenlemelerle menkul k›ymetler ile di€er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden ç›kart›lmas›ndan veya elde tutulma sürecinde elde edilen gelirler, mevduat faizleri, özel finans kurumlar›ndan elde edilen gelirler ve re-

(25) “A Note on the Taxation of Savings in the Form of Interest Payments”, http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/information_notes/tax_saving.htm, (Eri¾im: 29.04.04); Micheloud & Co. Web Page,
http://swiss-bank-accounts.com/e/banking/secrecy/origins.html, (Eri¾im: 14.07.05).
(26) European Commission Press Releases, “Results of Council of Economics and Finance Ministers, Brussels, 45 March 2002-taxation and financial services”, (MEMO/02/48, 6th March 2002).
(27) European Commission, Proposal for a Council Directive to Ensure Effective Taxation of Savings Income
in the Form of Interest Payments within the Community (Brussels, 18.7.2001, COM(2001) 400 final).
(28) Council Directive 2003/48/EC, Article 12/4.
(29) Council Directive 2003/48/EC, Article 12/3.
(30) Vergi Kanunlar›n›n Yeni Türk Liras›na Uyumu ile Baz› Kanunlarda De€i¾iklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
(5281 S.K.), Resmi Gazete. 25687 (3. Mükerrer); 31 Aral›k 2004.
(31) 5281 Say›l› Kanun Gerekçesi, T.C. Ba¾bakanl›k Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlü€ü. 16.12.2004.
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po kazançlar› ile hazinece ihraç edilen
tahvillerden sa€lan gelirler ayn› esaslar çerçevesinde vergilendirilecektir.
Bununla birlikte gelir sahibinin
gerçek veya tüzel ki¾i ya da dar veya
tam yükümlü olmas›n›n yap›lacak
vergi stopaj›na engel olmad›€› da belirtilmi¾tir. Böylece düzenlemenin 31
Aral›k 2005 tarihine kadar geçerli olacak ¾eklinde oldu€u gibi dar ve tam
yükümlüler için ayr› ayr› vergi oran›
tespit edilebilmesi ile ilgili hüküm kald›r›lm›¾t›r.
1 Ocak 2006’dan itibaren geçerli
olan menkul k›ymetlerin vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemelerde %15 olarak belirlenen stopaj oran›n›n
2003/48/EC nolu Konsey direktifinde
belirtilen geçi¾ döneminde uygulanacak olan en dü¾ük orana e¾it olmas›
dikkat çekicidir. Bununla beraber,
Türkiye’nin 11 üye ülke ile vergi anla¾mas› yapm›¾ olmas› ve bu anla¾malar›n “bilgi de€i¾imi” ile ilgili hükümlerinin yükümlülerin mali bilgilerini
ilgili ülkelere talep üzerine iletmesini
zorunlu k›lmaktad›r. Bu durum dü¾ük
stopaj oran›n avantaj›n› ortadan kald›ran bir unsurdur. Ancak Avrupa Birli€i ile üyelik müzakereleri sürecinde 11
üye ile yap›lan anla¾malar›n üye ülkelerin tamam›na yay›lmas›, stopaj oran›n›n yükseltilmesi ya da üye ülkelerle
talep üzerine bilgi de€i¾imi yerine otomatik bilgi de€i¾im sistemine izin veren bir anla¾ma yap›lmas› istenebilir.
Sonuç ve De€erlendirme
Avrupa Birli€i’nde 1 Temmuz 2005
tarihinden itibaren yürürlü€e giren di-
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rektifle birlik içinde tasarruflardan elde edilen faiz gelirinin vergilendirilmesinde ¾ahsilik ilkesinin uygulanmas›na izin veren otomatik bilgi de€i¾im
sistemine geçilmi¾tir. Böylece tasarruflar›n de€erlendirilmesinde fonlar›n s›n›r ötesi ak›mlar›nda vergisel nedenler
en aza indirilmi¾, zarar verici vergi rekabetinin büyük ölçüde önüne geçilmi¾tir. Lüksemburg, Belçika ve Avusturya ise ‹sviçre’nin ve di€er üçüncü
ülkelerin otomatik bilgi de€i¾im sistemini kabul etmemesi ve bu nedenle
fonlar›n bu ülkelere kaymas› endi¾esi
nedeniyle geçi¾ dönemi sürecince direktif kapsam›ndaki faiz gelirlerine
stopaj uygulayacaklard›r.
1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren
geçerli olan direktifin Birlik içindeki
fonlar›n, yabanc›lar›n elde etti€i birçok menkul sermaye irad› türüne stopaj uygulamayan ABD, Panama ve
Hong Kong gibi finans merkezlerine
kayaca€› baz› serbest piyasa savunucular› taraf›ndan ifade edilmektedir.
Bu nedenle Avrupa Birli€i’nin direktifin ba¾ar› ¾ans›n› yükseltmek için ba¾ta ABD olmak üzere finans merkezleriyle otomatik bilgi de€i¾imi konusunda anla¾ma yollar› aramas› kaç›n›lmaz
görünmektedir.
Ülkemizde 1 Ocak 2006’dan itibaren menkul sermaye iratlar›nda geçerli olan sisteme göre bütün yat›r›m
araçlar› %15 stopaja tabi tutulacakt›r.
Bu oran, direktifteki geçi¾ döneminde
stopaj oran› uygulayan ülkeler için
ba¾lang›ç niteli€indedir. Daha önce de
de€inildi€i gibi geçi¾ döneminde ülkeler %15 ila %35 aras›nda de€i¾en oran-
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lar uygulayacakt›r. Bu bak›mdan Avrupa Birli€i taraf›ndan ülkemizde uygulanan stopaj oran›n›n yükseltilmesi
ya da Birlik ülkeleriyle otomatik bilgi
de€i¾imini öngören bir anla¾ma yap›lmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r.
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