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ÖZET
Globalleşme süreci ile birlikte üretim ve tüketimin daha hareketli ve hızlı bir hal
alması ile dünya ülkeleri arasındaki ticaret sınırlarının önündeki engeller ortadan
kalkmıştır. Bu süreç içerisinde kişi ve kurumlar kendi ülkeleri dışındaki başka ülkelerde
de ticari faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. Bu ise ülkeler arasında vergilendirme
açısından bir takım sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında ise çifte
vergilendirme sorunu gelmektedir.
Günümüzde, çifte vergilendirme sorununu çözmek için ülkeler arasında tek taraflı
ve çok taraflı olmak üzere çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalanmaktadır.
Ayrıca çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik OECD bir takım çalışmalar
gerçekleştirmektedir. OECD, üye ülkelere yol göstermek amacıyla model vergi anlaşması
hazırlamıştır. OECD, söz konusu anlaşmada çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik
yöntemler geliştirmiştir.
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Anlaşmaları
GİRİŞ
Günümüzün Dünya ekonomisi, içinde yaşadığımız son çeyrek yüzyıl içerisinde
hızla globalleşme sürecine girmiştir. Bu süreç içerisinde, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler arasındaki ticaret sınırlarının önündeki engeller ortadan kalkmış ve ülkeler
arasındaki ticari faaliyetler giderek artmaya başlamıştır. Globalleşme ile birlikte, kişi ya
da kuruluşların farklı ülkelerde gelir elde etme imkanı doğmuştur. Bu ise devletlerin
üstlendiği sorumlulukların artmasına sebep olmaktadır. Artan sorumluluklar, bir takım
sorunları da beraberinde getirmektedir. Devletler için en önemli kamu geliri olan vergiler
konusunda globalleşmenin de etkisiyle birlikte, vergilendirme yetkisinin kullanımı
açısından bazı güçlükler yaşanmaktadır. Bu durum ise, çifte vergilendirmenin temel
sebebini oluşturmaktadır.
Çifte vergilendirme en basit tanımıyla, iki veya daha fazla devletin, aynı zamanda
ve aynı vergi konusu üzerinden vergi almak istemesidir. Günümüzde, çifte vergilendirme,
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, istisna ve mahsup uygulamaları ile çözülmeye
çalışılmaktadır. Söz konusu anlaşmalar yapılırken, ülkelerin vergi mevzuatlarında çeşitli
düzenlemelere yer verilmektedir. Ayrıca, OECD tarafından hazırlanan çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmaları model olarak kullanılmaktadır.
Çalışmada çifte vergilendirme kavramı ele alınarak, çifte vergilendirmenin
nedenleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca, çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik
olarak hazırlanan OECD Anlaşma Modeline değinilerek, OECD’nin çifte vergilendirmeyi
önleme kapsamında uyguladığı yöntemlere yer verilmiştir. Son olarak ise, Türkiye’de çifte
vergilendirmeye yönelik olarak alınan önlemler değerlendirilmiştir.

1. ÇİFTE VERGİLENDİRME KAVRAMI
Çifte vergilendirme, iki veya daha fazla devletin aynı vergi mükellefine, aynı vergi
konusunda ve aynı zaman periyodu içerisinde benzer vergiler yüklemek istemesi olarak
tanımlanabilir 1 . Buna göre, çifte vergilendirmeye neden olan etken, ülkelerin
vergilendirme yetkileridir.
Vergi Usul Kanunu (VUK) 117. maddesine göre, çifte vergilendirme “Aynı vergi
kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir
defadan fazla vergi istenmesi veya alınması” şeklinde tanımlanmıştır. Bu durumda, çifte
vergilendirmede önemli olan hususun; aynı kişinin, aynı vergilendirme dönemi içerisinde
ve aynı konu üzerinden vergilendirilmesi olduğu görülmektedir.
Tanımlardan hareketle çifte vergilendirmenin başlıca unsurlarını aşağıdaki gibi
belirlemek mümkündür2:
 Yükümlünün aynı kişi olması,
 Vergilendirme döneminin aynı olması,
 Vergi konusunun aynı olması,
 Vergi türünün aynı olması,
 Vergilendirme yetkisine sahip olan ülkelerin çokluğu.
Çifte vergilendirmeyi ekonomik ve hukuki çifte vergilendirme olarak ikili bir
ayrıma tabi tutabiliriz. Buna göre, ekonomik çifte vergilendirme; genel anlamda çifte
vergilendirme kavramına çok benzemektedir. Buna göre, bir mükellefin aynı mali yıl
içerisinde kendi ülkesi veya diğer ülke tarafından aynı vergi konusu üzerinden bir veya
daha fazla kez vergilendirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu ise, aynı gelir ve servetin daha
fazla vergilendirilmesi anlamına gelmektedir 3 . Örneğin, çok uluslu bir şirketin çeşitli
ülkelerdeki şubeleri ile olan mal alım ve satımlarını düşünelim. Buna göre şirket şubesinin
bulunduğu ülke, merkezden alınan malların karşılığı ödenen bedelleri emsal bedellerin
üzerinde kabul ederek, bu şekilde fiyat farkını örtülü kazanç dağıtımı kabul ederek
vergilendirmek isteyebilir. Buna karşılık malı gönderen şirket merkezinin bulunduğu
ülke, şubenin bulunduğu ülkenin merkezden aldığı malın fiyatını emsal fiyatın üstünde
kabul ederek, örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirdiği bu fiyatları, normal kabul
ederek, bu şekilde ortaya çıkan şirket kazancını vergilendirecektir. Ancak, bu şekilde
kazanç, her iki ülke tarafından da vergilendirilmiş olacaktır. İşte bu şekilde ortaya çıkan
vergilendirmeye ekonomik çifte vergilendirme denilmektedir4.
Aynı vergilendirme dönemi içerisinde aynı vergi konusunun farklı iki devlet
tarafından vergilendirilmesi ise hukuki çifte vergilendirme olarak ifade edilebilir 5 Bu
durumun ortaya çıkmasındaki en önemli etken olarak, devletlerin vergilendirme yetkileri
açısından farklı kriterlere sahip olması gösterilebilir. Hukuki çifte vergilendirmeyi bir
örnek yardımıyla açıklayalım. Mükellef A, X ülkesi vatandaşıdır ve Y ülkesinde ikamet
etmektedir. Mükellef A’nın Y ülkesinde elde ettiği gelirin; hem X ülkesi hem de Y ülkesi
tarafından vergilendirilmesi hukuki çifte vergilendirmeye örnektir.
Çifte vergilendirme, her ülkenin kendine göre farklı mevzuat ve uygulamalara
sahip olması nedeniyle günümüzde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Çifte vergilendirme
sorunu, mükellefiyetin tam olarak belirlenemediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Buna
göre, çifte vergilendirmenin önlenmesinde ilk olarak belirlenmesi gereken, mükelleflerin
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durumu olmakta ve bu ise ikamet ilkesi ve kaynak ilkesi yaklaşımına göre
belirlenmektedir. Çifte vergilendirmenin önlenmesinde OECD anlaşma modeli göz
önünde bulundurularak, vergilendirmede ikamet ilkesi dikkate alınmaktadır.
2. ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN NEDENLERİ
Çifte vergilendirmeye neden olan en önemli etken olarak ülkelerin vergilendirme
yetkilerinin çakışması gösterilebilir. Çifte vergilendirme, aynı mükellefin, aynı vergi
konusu ile ilgili olarak birden fazla devlet tarafından vergilendirilmek istenmesine
müsaade eden yetkidir. Vergilendirme yetkisinin temel dayanağı ülkelerin egemenlik
güçleridir. Buna göre, çifte vergilendirme ülkelerin sahip oldukları egemenlik güçlerini
kullanmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, ülkeler, kendi uyruğu
altında yaşayan kişiler ile ülke sınırları içerisinde yaşayan yabancı kişilerin elde ettikleri
kazançları üzerinden vergi almak isteyeceklerdir. Buna karşılık, diğer ülkeler de kendi
sınırları içerisinde yaşayan kişilerin elde ettiği kazançları üzerinden vergi almak isteyecek
ve ortaya çifte vergilendirme sorunu çıkacaktır.
Mülkilik ve şahsilik ilkesine göre bir arada vergilendirme olarak nitelendirilen bu
durumu bir örnek yardımıyla açıklayacak olursak; mükellef A, X ülkesinin vatandaşı olup,
Y ülkesinde bir işte çalışmakta ve orada yaşamaktadır. Buna göre, mükellef A’nın elde
ettiği geliri Y ülkesi kendi sınırları içerisinde elde ettiği için mülkilik ilkesi gereği vergiye
tabi tutmaktadır. Buna karşılık, X ülkesi de mükellef A’nın kendi vatandaşı olduğu için elde
ettiği geliri şahsilik ilkesi gereği vergilendirmek istemektedir. Bu durumda, mükellef A,
hem X ülkesinde hem de Y ülkesinde vergilendirilecek ve çifte vergilendirme sorunu
ortaya çıkacaktır.
Devletlerin vergilendirme konusunda yaptıkları düzenlemeler genellikle coğrafi
sınırları ile kısıtlı olmaktadır. Ülkeler çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik olarak;
ikamet ilkesi, kaynak ilkesi ve uyrukluk ilkesi gibi bazı konulara bir takım düzenlemeler
getirmiştir.
2.1. İkamet İlkesi
İkamet ilkesi, bir kişinin dünya çapında elde ettiği gelirlerinin, ikamet ettiği ülkede
toplanarak vergilendirilmesini ifade etmektedir. Bu ilkede, yükümlülüğün kapsamı hem
yurt içi hem de yurt dışında elde edilen gelirleri kapsamaktadır. Bu ilke, kamu
harcamalarının kamu hizmetlerinden faydalananlar tarafından finanse edilmesi
gereğinden hareketle uygulanan bir ilkedir6. Diğer bir ifadeyle, ikamet ilkesine göre, bir
ülkede yerleşik olarak sayılanların dünya genelinde elde ettikleri gelirleri, kaynağı
dikkate alınmaksızın vergilendirilir7.
Ülkemizde ise Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 3. maddesine göre, Türkiye’de
yerleşmiş olanlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden
Türkiye’de vergilendirilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 3. maddesi ise,
kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumları tam mükellef olarak
değerlendirmektedir. Bu durumda, tam mükellef olarak nitelendirilen kurumlar, hem yurt
içi hem de yurt dışında elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden Türkiye’de
vergilendirilmektedir.
İkamet ilkesini bir örnek yardımıyla açıklayalım. Bay X Hollanda vatandaşı olup,
İspanya’da ikamet etmektedir. Bay X’in Hollanda’da 50.000 € faiz geliri, İspanya’da
35.000 € kira geliri elde etmiş olduğunu varsayalım. Bu durumda Bay X hem Hollanda’da
elde ettiği 50.000 €’luk faiz geliri, hem de İspanya’da elde etmiş olduğu 35.000 €’luk kira
geliri üzerinden ikamet ilkesi gereği İspanya’da vergilendirilecektir. İkamet ilkesine göre,
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bir şahsın yurt içi ve yurt dışında elde ettiği tüm geliri ikametgahının bulunduğu ülkede
vergilendirilmektedir. Bay X’in Hollanda vatandaşı olması durumu değiştirmemektedir.
Bay X Hollanda ve İspanya’da elde ettiği gelirleri üzerinden ikamet ülkesinde, yani
İspanya’da vergilendirilecektir.
2.2. Kaynak İlkesi
Kaynak ilkesi evrensel bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Buna göre, söz
konusu ilke gereği, bireylerin ikamet ettikleri ülke göz önünde bulundurulmaz. Önemli
olan gelirin elde edildiği yerdir8. Genel olarak bakıldığında, kaynak ilkesine göre ülkeler
sadece kendi sınırları içerisinde elde edilen gelirleri vergilendirmektedir. Ancak
günümüzde ülkeler, gelirin kim tarafından elde edildiğine bakmaksızın ülke sınırları
içerisinde elde edilen gelirleri vergilendirmektedir. Bu durumda ise gelir, aynı anda hem
kaynak hem de ikamet ilkesine göre vergilendirildiğinden çifte vergilendirme sorunu
ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde ise, GVK açısından Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece
Türkiye’de elde ettikleri gelirleri üzerinde vergilendirilmektedir. Aynı şekilde KVK’ya
göre; kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar dar mükellef
olarak değerlendirilmekte ve sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirleri üzerinden
vergilendirilmektedir.
Yukarıdaki örneği kaynak ilkesi açısından ele alalım:
Bay X Hollanda’da 50.000 € faiz geliri, İspanya’da 35.000 € kira geliri elde etmiştir.
Bay X kaynak ilkesi gereği, Hollanda’da elde ettiği 50.000 € faiz geliri için Hollanda’da,
İspanya’da elde ettiği 35.000 € kira geliri için İspanya’da vergilendirilecektir. Kaynak
ilkesine göre önemli olan gelirin elde edildiği yerdir. Kaynak ilkesini uygulayan devletler,
gelirin kim tarafından elde edildiği konusunda bir ayrım yapmazlar, sadece kendi ülke
sınırları içerisinde elde edilen gelirleri vergilendirmektedir.
2.3. Uyrukluk İlkesi
Uyrukluk ilkesi gereği, bir ülkenin vatandaşlığına bağlı bulunan kişi o ülke
tarafından vergilendirilmektedir. Devlet ile vatandaş arasındaki ilişki siyasi karakterli bir
ilişkidir. Bu ilkenin bir sonucu olarak bir ülkede gelir elde eden yabancılar hangi ülkenin
vatandaşı ise o ülke, bu kişileri tam mükellefiyet esasına göre vergilendirecektir.
Gelirlerin vergilendirilmesinde uyrukluk ilkesi tek başına uygulanmamakta çoğu kez
ikamet ilkesinin öngördüğü yurt dışı gelirlerinin vergilendirilmesi esasını hafifletici ve
uygulamada esnekliğe yardımcı olarak kullanılmaktadır9.
GVK 3. maddesinin 2. bendine göre “Resmi daire ve müesseselere veya merkezi
Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül
ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları” tam
yükümlü olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu kişiler bulundukları ülkede elde ettikleri
gelirler üzerinden gelir vergisi veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuşlar ise, Türkiye’de
bu gelirler üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.
Uyrukluk ilkesini bir örnek yardımıyla açıklayalım. X ülkesi vatandaşı Mükellef A,
Y ülkesinde ikamet etmekte ve anılan ülkede gelir elde etmektedir. Mükellef A’nın Y
ülkesinde elde ettiği gelir, uyrukluk ilkesi gereği vatandaşı olduğu X ülkesinde
vergilendirilecektir.
3. ÇİFTE
VERGİLENDİRMENİN
ÖNLENMESİNE
YÖNELİK
OECD
UYGULAMALARI
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25 Şubat 1955 tarihinde OECD'nin çifte vergilendirme ile ilgili olarak yaptığı ilk
tavsiyesi, çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik tek taraflı önlemlerin alınması veya
ülkeler arasında çift taraflı anlaşmaların yapılmasına yöneliktir. O yıllarda, şu an OECD
üyesi olan ülkeler arasında çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik çift taraflı 70
genel anlaşma imzalanmıştır. OECD, Milletler Cemiyetinin 1921 yılında başlamış olduğu
işe devam etmiştir. Milletler Cemiyetinin kaldığı yerden devam edilerek 1928 yılında çift
taraflı anlaşmaların ilk modeli ve Meksika Model Anlaşması (1943) ile Londra Model
Anlaşması (1946) hazırlanmıştır. Ayrıca, takip eden 10 yılda imzalanan çift taraflı
anlaşmaların birçoğu belirli seçenekler dahilinde revize edilmiştir10.
OECD Mali İşler Komitesi, 1956 yılında OECD üyesi ülkeler arasında var olan çifte
vergilendirme sorunlarına yönelik geliştirilen çözümlerin yer aldığı ve bütün üye
ülkelerin kabul edebileceği “sözleşme taslağı” hazırlamıştır. Mali İşler Komitesi, 1963
yılında son raporu olan “Draft Double Taxation Convention on Income and Capital” ‘ı
hazırlamadan önce 1958 ile 1961 yılları arasında dört tane geçici rapor yayınlamıştır. 30
Temmuz 1963 yılında OECD komitesi, üye ülkeler arasındaki çift taraflı anlaşmalarda
düzenleme yapılması amacıyla gözden geçirilmesi için üye ülke hükümetlerini ziyaret
etmiştir11.
OECD Mali İşler Komitesi, 1963 yılı raporunu yayınladığında ileriki aşamalarda söz
konusu raporun revize edilebileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine Mali İşler Komitesi,
1971 yılında 1963 yılında yayınladığı sözleşme taslağını revize etme işine başlamış ve
1977 yılında yeni model anlaşma ve açıklamaları şeklinde yayınlanmıştır12.
3.1. OECD Anlaşma Modelinin Hükümleri
OECD model anlaşması yedi bölüm ve otuz bir maddeden oluşmaktadır.
Anlaşmanın birinci bölümünde anlaşma kapsamında yer alan kişiler ile vergilere ilişkin
hükümler bulunmaktadır. İkinci bölümde işyeri ve ikamet gibi bazı tanımlara yer
verilmiştir. Üçüncü bölüm gelirin vergilendirmesine dair on altı maddeden oluşmaktadır.
Dördüncü bölüm ise, servetin vergilendirilmesine yönelik tek bir maddeden
oluşmaktadır. Beşinci bölümde çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik yöntemlere
yer verilmiştir. Altıncı bölüm çifte vergilendirme ile ilgili özel hükümleri içeren altı
maddeden oluşmaktadır. Modelin son bölümü, anlaşmanın yürürlüğe girişi ve
yürürlükten kalkmasına yönelik son hükümler başlığını taşıyan iki maddeden
oluşmaktadır13.
Modelin birinci bölümüne göre, kişinin elde ettiği gelirin, yerleşik olarak sayıldığı
yere göre vergilendirilmesi gerektiği belirtilmektedir 14. Diğer bir ifadeyle OECD Model
Anlaşmasına göre, gelirin elde edildiği kaynak değil, gelirin elde edildiği yer önemlidir.
Kısacası OECD vergilendirmede ikamet ilkesini göz önünde bulundurmaktadır.
Modelin ikinci bölümünde genel tanımlar ile ikamet ve işyeri kavramları
tanımlanmıştır. Model de yer alan kişi terimi ile gerçek bir kişi ve şirket kavramları ifade
edilmektedir. Şirket terimi ise herhangi bir kurum veya kurum olarak muamele gören
kuruluş anlamına gelmektedir. Ticari kuruluş terimi ile herhangi bir ticari faaliyeti
sürdürmek ifade edilmektedir. 5. maddede yer alan işyeri kavramı; bir işletmenin
faaliyetlerinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü sabit bir yer olarak tanımlanmaktadır.
İşyerinin özellikleri aşağıdaki koşulları kapsamaktadır15:
OECD. Model Tax Convention on İncome and Capital. Condensed Version. 2010. s.7.
OECD (2010). a.g.e. s.8.
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Yönetim yeri,
Şube,
İşyeri (ofis),
İmalathane (fabrika),
Satış yeri (mağaza, dükkan vb.),
Maden ocağı, petrol veya doğal gaz, taş ocağı veya doğal kaynaklarının çıkarıldığı
diğer yerler.
Modelin üçüncü bölümünde gelirin vergilendirilmesinden söz edilmiştir. 6.
maddede taşınmaz mal varlıklarından elde edilen gelirler ele alınmış olup, söz konusu
varlıkların nasıl vergilendirileceğine değinilmiştir. Buna göre16;
 7. maddede ticari kazançların vergilendirilmesine,
 8. maddede nakliyat, deniz ve hava taşımacılığından doğan kazançların
vergilendirilmesine,
 9. maddede ortak teşebbüslerin vergilendirilmesine,
 10. maddede temettülerin (kar paylarının) vergilendirilmesine,
 11. maddede faiz gelirlerinin vergilendirilmesine,
 12. maddede gayri maddi hak bedellerinin vergilendirilmesi,
 13. maddede sermaye kazançlarının vergilendirilmesine,
 14-21. maddelerde ise, serbest meslek kazancı, yönetici giderleri gibi çeşitli
meslek gruplarının vergilendirilmesine yönelik hükümler düzenlenmektedir.
6-21. maddelerdeki gelir türlerinin bazılarının nasıl vergilendirileceğini
açıklayacak olursak; örneğin taşınmaz mal varlıklarında, anlaşmaya tabi ülkelerin
birisinde yerleşik olarak kabul edilen bir kişinin diğer ülkede bulunan taşınmaz mal
varlıklarından (ziraat veya ormancılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler de dahil) elde
ettiği gelir yerleşik olarak kabul edildiği devlette vergilendirilir. Ticari kazançlarda ise,
kişinin, anlaşmaya taraf olan ülkelerin birinde sabit bir işyeri aracılığıyla faaliyetlerini
sürdürdüğü sürece, elde ettiği kazanç işyerinin bulunduğu ülkede vergilendirilecektir17.
Modelin dördüncü bölümünde servetin vergilendirilmesi ile ilgili hükümlere yer
verilmiştir. Buna göre, 22. maddenin 1. fıkrasında taşınmaz mal varlıklarından kazanılan
servetin, taşınmazın bulunduğu ülke tarafından vergilendirileceği belirtilmektedir. 2.
fıkrasında bir işyerine ait malların bulundukları ülkede vergilendirileceği hükme
bağlanmıştır. 3. fıkrasında ise, uluslararası çalışan gemiler ve hava araçları ile iç sularda
yapılan taşımacılık faaliyetlerinde, bunların işletilmesine ayrılmış olan taşınır mallar,
işletmenin fiili yönetim merkezinin bulunduğu ülkede vergilendirilecektir. 4. fıkrasında
sözleşmeye taraf olan ülkede yerleşik olarak kabul edilen bir kişinin servetinin diğer tüm
unsurları yalnızca yerleşik olarak kabul edildiği ülkede vergilendirilecektir18.
Modelin beşinci bölümünde çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik
yöntemlere yer verilmiştir. Bu bağlamda, istisna ve mahsup yöntemi olmak üzere iki
yöntem bulunmaktadır.
Modelin altıncı bölümünde, çifte vergilendirmeye yönelik özel hükümlere yer
verilmiştir. Buna göre19;
 24. madde, anlaşma ülkelerinin vatandaşları arasında ayrımcılık
yapılmayacağı,
 25. madde, ülkelerin karşılıklı anlaşma usulü,
 26. madde, ülkelerin karşılıklı bilgi alışverişini,
16
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 27. madde, ülkelerin vergi tahsilatında yardımlaşmasını,
 28. madde, anlaşma şartlarının diplomat ve konsolosluk memurlarının
uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca
yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyeceğini,
 29. maddede ise, ülke topraklarının genişletilmesi ile ilgili hükümler yer
almaktadır.
Modelin yedinci bölümünde anlaşmanın yürürlüğe girişi (madde 30) ve
yürürlükten kaldırılmasıyla (madde 31) ilgili hükümlere yer verilmektedir20.
3.2. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Yöntemler
Model Anlaşmanın beşinci bölümünde yer alan 23/A ve 23/B maddelerinde çifte
vergilendirmenin önlenmesine yönelik uygulanan yöntemler ele alınmıştır. Bu bağlamda,
çifte vergilendirmenin önlenmesinde mahsup ve istisna yöntemi olmak üzere iki yöntem
kullanılmaktadır. Ayrıca OECD tarafından benimsenmemiş, ancak çifte vergilendirmenin
önlenmesine yönelik olarak kullanılan bir diğer yöntemde indirim yöntemidir.
3.2.1. Mahsup Yöntemi
Anlaşma ülkelerinin birisinde yerleşik olarak kabul edilen bir kişi diğer ülkede
gelir elde ettiğinde, anlaşma hükümlerine göre, anlaşmaya taraf olan diğer ülkede de
vergilendirilebilir. Ancak kişinin yerleşik olarak kabul edildiği ülkede, anlaşmanın birinci
bölümünde yer alan vergilerin kapsamına dahil olan hükümlere göre, ödenen gelir veya
servet vergisi mahsup edilebilir21. Diğer bir ifadeyle, ikamet ülkesi, kaynak ülkede ödenen
vergilerin mahsubuna izin vermektedir.
Yerleşik olarak kabul edilen bir kişinin diğer ülke de elde ettiği gelire karşılık
ödediği verginin mahsubu, anlaşma hükümleri gereği, yerleşik olarak kabul edildiği
ülkede ödeyeceği vergi miktarına eşit olacaktır. Ancak mahsup edilen miktar diğer ülkede
ödediği vergi miktarından fazla olmayacaktır22.
Mahsup yöntemi, tam mahsup ve kısmi mahsup yöntemi olmak üzere ikiye ayrılır.
Tam mahsup yönteminde kaynak ülkede ödenen vergilerin tamamı ikamet ülkesinde
hesaplanan vergiden indirilir. Buna karşılık, kısmi mahsup yönteminde kaynak ülkede
ödenen vergilerin sadece bir kısmı vergiden indirilir 23. Tam mahsup ve kısmi mahsup
yöntemini bir örnek yardımıyla açıklayalım:
Fransız bir işadamı ikamet ülkesi olan Fransa’da 90.000 € gelir elde etmiştir.
İspanya’da ise (İspanya kaynak ülke durumunda) 30.000 € gelir elde etmiştir. Söz konusu
iki ülke çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik olarak mahsup yöntemini
kullanmaktadır. Fransa’da elde edilen gelirler ile ilgili vergi oranı % 25 iken İspanya’da %
21’dir. Fransa’da iki ülkede elde edilen toplam gelire karşılık gelen vergi oranı ise %
30’dur24.
Tam mahsup yöntemi:
Bu durumda, Fransa’da ödenen vergi miktarı 90.000 x % 25 = 22.500 €, İspanya’da
ödenen vergi miktarı 30.000 x % 21 = 6.300 € ve kişinin iki ülkede ödeyeceği toplam vergi
miktarı 22.500 + 6.300 = 28.800 €’dur.
Fransız işadamının geliri, İspanya’da elde ettiği gelir ile birlikte toplam 120.000
€’dur. Fransa’da iki ülkede elde edilen toplam gelire karşılık gelen vergi oranı % 30
olduğundan vergi miktarı 120.000 x % 30 = 36.000 €’dur. İspanya’da ise vergi miktarı
20
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30.000 x % 21 = 6.300 € olacağından toplam ödenecek vergi 36.000 + 6300 = 42.300
€’dur. Bu durumda Fransız işadamının ödeyeceği vergiden mahsup yöntemi gereği
42.300-28.800 = 13.500 € mahsup edilecektir.
Kısmi mahsup yöntemi:
Fransa’da ödenen vergi miktarı 90.000 x % 30 = 27.000 €, İspanya’da ödenen vergi
miktarı 30.000 x % 21 = 6.300 € ve kişinin iki ülkede ödeyeceği toplam vergi miktarı
27.000 + 6.300 = 33.300 €’dur.
Fransız işadamının geliri, İspanya’da elde ettiği gelir ile birlikte toplam 120.000
€’dur. Fransa’da iki ülkede elde edilen toplam gelire karşılık gelen vergi oranı % 30
olduğundan vergi miktarı 120.000 x % 30 = 36.000 €’dur. İspanya’da ise vergi miktarı
30.000 x % 21 = 6.300 € olacağından toplam ödenecek vergi 36.000 + 6300 = 42.300
€’dur. Bu durumda Fransız işadamının ödeyeceği vergiden mahsup yöntemi gereği
42.300-33.300 = 9.000 € mahsup edilecektir.
3.2.2. İstisna Yöntemi
Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinde elde edilen gelir veya servet unsurları,
anlaşma hükümlerine göre, anlaşmaya taraf olan diğer ülkede de vergilendirilebilir. Bu
durumda, sözü edilen ilk ülkede yani ikamet ülkesinde; mükellef, kaynak ülkesinde
ödediği vergi miktarına eşit miktardaki vergiyi ikamet ülkesinde ödeyeceği vergiden
indirir. Aynı durum servet vergisi için de geçerlidir. Kişi, kaynak ülkede servet
unsurlarından elde ettiği gelire karşılık olarak ödediği vergiyi ikamet ülkesinde ödeyeceği
vergiden indirir25. Diğer bir deyişle, istisna yönteminde ikamet ülkesi, kaynak ülkedeki
vergiye konu olan unsurları vergi dışı bırakmaktadır.
Bununla birlikte, her iki durumda da, kaynak ülkesinde ödenen vergi, ikamet
ülkesinde uygulanmakta olan vergi mevzuatına göre belirlenen vergi miktarından fazla
olmayacaktır26.
İstisna yöntemini bir örnek yardımıyla açıklayacak olursak;
Avusturya’da ikamet eden ve gelir vergisi mükellefi olan Bay X Finlandiya’da
gerçekleştirmiş olduğu yatırımlardan 250.000 €, Avusturya’da ise serbest meslek faaliyeti
dolayısıyla 100.000 € gelir elde etmiştir. Avusturya ile Finlandiya çifte vergilendirmenin
önlenmesine yönelik istisna yöntemini kullanmaktadır. Avusturya’da gelir vergisi oranı
% 50, Finlandiya’da ise % 30’dur.
İstisna yöntemine göre, ikamet ülkesi, kaynak ülkede vergilendirilmiş olan
unsurları vergilendirmekten vazgeçmektedir. Buna göre, Bay X’in gerçekleştirdiği
yatırımlar sonucunda elde ettiği 250.000 €’luk geliri, yatırımın yapıldığı ülkenin
vergilendirme koşullarına göre vergilendirilir. Bu durumda Bay X Finlandiya’da 250.000
€ x % 30 = 75.000 € vergi ödemiştir.
İstisna yöntemi gereği, Bay X’in Finlandiya’da ödediği 75.000 €’luk vergiyi, ikamet
ülkesi olan Avusturya vergiden istisna edecektir. Bay X Avusturya’da sadece serbest
meslek faaliyeti sonucunda elde ettiği 100.000 €’luk geliri üzerinden vergilendirilecektir.
Buna göre, Bay X, Avusturya’da 100.000 € x % 50 = 50.000 € vergi ödeyecektir.
3.2.3. İndirim Yöntemi
Çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda uygulanan mahsup ve istisna
yöntemi kadar yaygın olmayan ancak uygulamada kullanılan bir diğer yöntemde indirim
yöntemidir.
Gelir ve servet vergilerinde bir kişi yurt içi ve yurt dışı gelirleri toplamı üzerinden
yurt içinde, yani ikamet ülkesinde vergilendirmeye tabi tutulacaksa kaynak ülkede
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ödenen vergilerin yurt içi ve yurt dışı kazançlar toplamından indirilmesi
öngörülmektedir 27 . Diğer bir ifadeyle, aynı gelir ve servet unsurları üzerinden kaynak
ülkede ödenmiş olan vergiler, ikamet ülkesinde matrahtan indirilmektedir. İndirim
yönteminde kaynak ülkesinde ödenen vergiler, ikamet ülkesinde matrahtan indirildiği
için diğer yöntemlere nazaran çifte vergilendirmeyi daha az önlemektedir. İndirim
yöntemini bir örnekle açıklayalım.
Almanya’da ikamet eden gelir vergisi mükellefi Bay X, Fransa’da gerçekleştirdiği
ticari faaliyetler dolayısıyla 100.000 €, Almanya’da ise 150.000 € faiz geliri elde etmiştir.
Almanya ile Fransa arasında çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik indirim yöntemi
uygulandığını varsayalım. Almanya’da gelir vergisi oranı % 45, Fransa’da ise % 40’tır.
Buna göre, yurt içi ve yurt dışı gelirler toplanır. 150.000 € + 100.000 € = 250.000
€. Bu şekilde elde edilen matrahtan kaynak ülkesinde ödenen vergi indirilir.
Bay X, kaynak ülke konumunda bulunan Fransa’da, 100.000 € x % 40 = 40.000 €
gelir vergisi ödemiştir. İndirim yönteminde kaynak ülkede ödenen vergiler, yurt içi ve
yurt dışı gelirler toplanarak elde edilen matrahtan düşülmekte ve kalan kısım ikamet
ülkesinde vergilendirilmektedir. 250.000 € - 40.000 € = 210.000 €. Bu durumda, Bay X’in
Almanya’da ödeyeceği vergi miktarı 210.000 € x % 45 = 94.500 €’dur.
4. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK TÜRKİYE UYGULAMALARI
Çifte vergilendirme sorununu çözmek için Türkiye’nin ağırlıklı olarak kullandığı
yöntem çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıdır. Ülkeler arasında karşılıklı olarak
yapılan anlaşmalarla çifte vergilendirme sorunu çözülmektedir28.
Türkiye’de çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile ilgili olarak genel tebliğler
ve sirküler yayınlanmaktadır. Buna göre;
1 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 29: Türkiye ile
Hollanda Krallığı arasında 30.09.1988 tarihinde yürürlüğe giren ve hükümleri 01.01.1989
tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerden Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” imzalanmıştır.
2 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği30: Yürürlükte
bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile yabancı ulaştırma kurumlarında
karşılıklılık esasında “0” oranında vergi uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu
kararlarının nasıl uygulanacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, gelirin ikamet veya kaynak
ülkelerden sadece biri tarafından vergilendirilmesi veya vergilendirme hakkının her iki
ülke arasında bölüşülmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ise,
gelirin her iki ülkede birden vergilendirilmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri / 1 31 : Çifte vergilendirmeyi
önleme anlaşmalarının 4. maddesinde mukimlik belgesi ile ilgili gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Buna göre, gerçek ya da tüzel kişilerin hangi durumlarda bir ülkenin mukimi
sayılacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Türkiye’de GVK ve KVK yurt dışında ödenen vergilerin mahsubuna imkan
vermekte, böylelikle Türkiye’de ikamet edenler açısından çifte vergilendirme söz konusu
olmamaktadır. Ancak Türkiye’de faaliyette bulunan ve ikameti başka ülkelerde
bulunanlar için aynı gelir unsuru hem Türkiye hem de diğer ülke tarafından
vergilendirilmektedir (Ertürk, 2006). Ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda (VİVK)
çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik bir hüküm yer almaktadır. Bu hükme göre Türkiye
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Cumhuriyeti tabiiyetinde olan bir kişinin, yabancı ülkelerdeki mallarıyla ilgili borçları ve
bu malları dolayısıyla alınan veraset ve intikal vergileri (teşvik etmek şartıyla)
indirilebilir. Burada, yurt dışında ödenen veraset ve intikal vergileri için indirim
yönteminin kabul edildiği görülmektedir32.
Türkiye, 76 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalamıştır. Tablo
1’de Türkiye’nin çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik yaptığı ikili anlaşmalar ve
yürürlük tarihleri gösterilmektedir.

Tablo 1: Türkiye’nin Taraf Olduğu Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmaları
Taraf
Taraf
Yürürlük
Taraf
Yürürlük
Yürürlük
Devlet
Devlet
Tarihi
Devlet
Tarihi
Tarihi

32

Avusturya
Avusturya
(Revize)
Norveç

24.09.1973

Hindistan

30.12.1996

Letonya

23.12.2003

01.10.2009

Malezya

31.12.1996

Slovenya

23.12.2003

30.01.1976

Mısır

31.12.1996

Yunanistan

05.03.2004

G. Kore

25.03.1986

Çin (Ç.H.C.)

20.01.1997

Suriye

21.08.2004

Ürdün

03.12.1986

Polonya

01.04.1997

Tayland

13.01.2005

Tunus

28.12.1987

Türkmenistan

24.06.1997

Sudan

31.01.2005

Romanya

15.09.1988

Azerbaycan

01.09.1997

Lüksemburg

18.01.2005

Hollanda

30.09.1988

Bulgaristan

17.09.1997

Estonya

21.02.2005

Pakistan

08.08.1988

Özbekistan

30.09.1997

İran

27.02.2005

İngiltere

26.10.1988

A.B.D.

19.12.1997

Fas

18.07.2006

Finlandiya

30.12.1988

Beyaz Rusya

29.04.1998

Lübnan

21.08.2006

K.K.T.C.

30.12.1988

Ukrayna

29.04.1998

G. Afrika

06.12.2006

Fransa

01.07.1989

İsrail

27.05.1998

Portekiz

18.12.2006

Almanya

30.12.1989

Slovakya

02.12.1999

İsveç

18.11.1990

Kuveyt

13.12.1999

Etiyopya

14.08.2007

Belçika

08.10.1991

Rusya

31.12.1999

Bahreyn

02.09.2007

Danimarka

20.06.1993

Endonezya

06.03.2000

Katar

11.02.2008

İtalya

01.12.1993

Litvanya

17.05.2000

Bosna-Hersek

18.09.2008

Japonya

28.12.1994

Hırvatistan

18.05.2000

Suudi Arabistan

01.04.2009

B.A.E.

26.12.1994

Moldova

28.07.2000

Gürcistan

15.02.2010

Macaristan

09.11.1995

Singapur

27.08.2001

Umman

15.03.2010

Kazakistan

18.11.1996

Kırgızistan

20.12.2001

Yemen

16.03.2010

Makedonya

28.11.1996

Tacikistan

26.12.2001

İrlanda

18.08.2010

Arnavutluk

26.12.1996 Çek Cumhuriyeti

16.12.2003

Kanada

04.05.2011

Sırbistan-Karadağ 10.08.2007
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Cezayir

30.12.1996

İspanya

18.12.2003

Moğolistan

30.12.1996

Bangladeş

23.12.2003

Yeni Zelanda

28.07.2011

Kaynak: GİB, 2011: <http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055>, Erişim Tarihi:
25.04.2012.
Tablo 1’de Türkiye’nin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını imzaladığı ilk
ülkenin Avusturya olduğu görülmektedir. Türkiye ile Avusturya arasında anlaşma
03.11.1970 tarihinde imzalanmış ve 24.09.1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna
karşılık, Türkiye’nin anlaşma imzaladığı son ülke ise Yeni Zelanda olmuştur. Türkiye ile
Yeni Zelanda 24.04.2010 tarihinde anlaşma imzalamış ve anlaşma 28.07.2011 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir.
Tablo 2: Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmalarında Türkiye’nin Uyguladığı
Yöntemler
Yönte
m

Kapsam

Süre

Belçika

İstisna/
Mahsup

Temettü, faiz, gayri
maddi hak bedelleri

10 yıl

Avusturya

İstisna/
Mahsup

Faiz ve gayrimaddi
hak bedeli

Norveç

İstisna/
Mahsup

Taraf Ülke

Güney Kore Mahsup

Faiz, royalty ve
serbest meslek
kazançları
Temettü, faiz, gayri
maddi hak bedelleri

Taraf Ülke

Yönte
m

Kapsam

Malezya

Mahsup

Faiz ve royalty33
gelirleri

-

-

Süre

-

Moğolistan

Mahsup

Moğolistan
yönünden
temettü faiz ve
royalty gelirleri

-

Mısır

Mahsup

Bütün gelir
unsurları

-

-

Kuveyt

Mahsup

Tüm gelir
unsurları

-

Ürdün

Mahsup

-

-

Arnavutluk

Mahsup

-

-

Tunus

Mahsup

-

-

Çin

-

-

Romanya

Mahsup

-

-

Hindistan

Mahsup
Mahsup
/İstisna

-

-

Hollanda

İstisna/
Mahsup

Temettü, faiz, gayri
maddi hak bedelleri

10 yıl

Rusya

Mahsup

-

-

-

Cezayir

Mahsup

Tüm gelir
unsurları

10 yıl

-

Endonezya

-

-

-

Hırvatistan

-

-

-

Polonya

-

-

-

-

-

-

Pakistan

Mahsup

İngiltere

Mahsup

Finlandiya

Mahsup

K.K.T.C

Mahsup
/İstisna

Fransa

Mahsup

İsveç

Mahsup
/İstisna

İki taraflı matching
credit, faiz, temettü,
gayri maddi hak
bedeli serbest
meslek kazancı
Yatırım İndirimi
Turizm İstisnası
Temettü, faiz, gayri
maddi hak bedelleri
Temettü, Faiz ve
royalty
Temettü, Faiz ve
royalty

10 yıl

Mahsup
/İstisna
Mahsup
/İstisna
Mahsup

Türkmenista Mahsup
n
/İstisna
Mahsup
Azerbeycan
/İstisna

Gayrimaddi hak bedelleri olarak da adlandırabileceğimiz royalty; imtiyaz hakkı, patent hakkı, lisans hakkı gibi haklardır.
Söz konusu hakların elden çıkarılması sonucu elde edilen gelir ise royalty geliridir.
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Almanya

Mahsup
/İstisna

Japonya

Mahsup

Temettü, Faiz ve
royalty
İki taraflı matching
credit ticari
kazançlar, temettü,
faiz ve royalty
Temettü, faiz ve
royalty
Yatırım indirimi

İtalya

Mahsup

B.A.E

Mahsup

-

-

Macaristan Mahsup

-

-

Kazakistan Mahsup
Mahsup
Makedonya
/İstisna

-

-

İsrail

-

-

Slovakya

Danimarka Mahsup

-

ABD

Mahsup

-

-

-

Litvanya

Mahsup
/İstisna

-

-

-

Bulgaristan

Mahsup

-

-

10 yıl

Özbekistan

Mahsup
Mahsup
Beyaz Rusya
/İstisna
Ukrayna
Mahsup

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mahsup
Mahsup
/İstisna

Kaynak: Çubukçu, 2006: 163-164.
Tablo 2’ye göre Türkiye’nin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzaladığı
ülkeler itibariyle farklı yöntemler kullandığı görülmektedir. Türkiye, bazı anlaşmalarda
sadece mahsup yöntemini kullanırken, diğer bazı ülkelerde ise istisna yöntemini
kullanmaktadır. Buna karşılık bazı ülkelerle yapmış olduğu anlaşma hükümleri gereği
hem mahsup hem de istisna yöntemini kullanmaktadır.
Türkiye, çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla 01.01.2012 tarihi itibariyle 76
ülke ile çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşma imzalamıştır. Tablo 3’te
Türkiye’nin imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının türleri itibariyle
sınıflandırılmasına yer verilmiştir.
Tablo 3: Türkiye’nin Taraf Olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının
Türleri
AB
OECD Diğer Toplam
25
4
45
74
Yürürlükte Olan
4
2
6
İmzalanan
1
2
3
Parafe Edilen
26
8
49
83
Ara Toplam
2
3
5
Müzakereleri Devam Eden
1
21
22
Teklif Teati Edilen (Karşılıklı)
28
9
73
110
Toplam
Kaynak: GİB, 2011: 67.
Tablo 3’e göre,
 Çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik 74 ülke ile yapılan anlaşmaların 25’i
Avrupa Birliği (AB), 4’ü OECD ve kalan 45 tanesi diğer ülkelerden
oluşmaktadır.
 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından 2’si AB, 3’ü diğer ülkelerle
olmak üzere 5 tanesinin müzakereleri devam etmektedir.
Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmaların kapsamına gelir üzerinden alınan vergiler
girmektedir. Buna göre, Türkiye’de anlaşma konusu olan vergiler gelir ve kurumlar
vergisidir. Ancak taraf olunan anlaşmaların bazılarında servet üzerinden alınan
vergilerde kapsama dahil olmaktadır. Türkiye’de çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmaları kapsamında düzenlenen gelir unsurları aşağıdaki gibidir34:
34

GİB. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları. 2011. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055. Erişim: 25.04.2012.

 Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler,
 Ticari kazançlar,
 Uluslararası taşımacılık kazançları,
 Temettü gelirleri,
 Faiz gelirleri,
 Gayrimaddi hak bedelleri,
 Sermaye değer artış kazançları,
 Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
 Ücret gelirleri,
 Şirket yönetim kurulu üyelerinin gelirleri,
 Sanatçı ve sporcu gelirleri,
 Özel sektör çalışanlarının emekli maaşları,
 Kamu çalışanlarının ücret gelirleri ve emekli maaşları,
 Öğretmenler ve öğrencilerin elde ettikleri gelirler,
 Diğer gelirler.
Söz konusu gelir unsurları ayrı ayrı ele alınmakta ve vergilendirme yetkisi duruma
göre ikamet ülkesine veya kaynak ülkesine bırakılmakta, bazı durumlarda ise her iki ülke
arasında paylaştırılmaktadır. Vergilendirmenin her iki ülkede de yapıldığı durumda aynı
kazançlar üzerinden çifte vergilendirmeyi önlemek için diğer ülkede ödenen vergi, ikamet
ülkesinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının hükümlerine göre mahsup veya
istisna edilmektedir35
Türkiye’de çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik olarak alınan tedbirler
arasında tek taraflı ve çok taraflı vergi anlaşmaları gösterilebilir.
4.1. Tek Taraflı Vergi Anlaşmaları
Tek taraflı vergi anlaşmaları, çifte vergilendirmenin önlenmesinde ülkelerin tek
taraflı olarak, yabancı kaynaklı gelirler üzerindeki vergilendirme yetkilerini yasal
düzenlemelerle sınırlandırmalarına dayanmaktadır. Ülkelerin yasal mevzuatları
kapsamında uygulayacakları yöntemler ise; mahsup, vergi oranının indirimi, istisna ve
matrahtan indirim yöntemleri olarak sıralanabilir 36 . Tek taraflı vergi anlaşmalarında
önemli olan husus, ülkelerin vergilendirme yetkilerini tek taraflı olarak
sınırlandırmasıdır. Bu durumda, vergilendirmede tek taraflı bir sınırlandırma
yapıldığından uygulamada pek tercih edilmemektedir. Bu ise, her ülkenin farklı vergi
sistemlerine sahip olması sebebiyle tek taraflı vergi anlaşmalarının çifte vergilendirme
sorununu tam olarak önleyememesinden kaynaklanmaktadır.
4.2. Çok Taraflı (İki veya Çok Taraflı) Vergi Anlaşmaları
Çifte vergilendirme sorunu, uluslararası boyutta ele alındığında, birden fazla
ülkenin aynı anda vergilendirme yetkisine dayanarak aynı vergi konusunu
vergilendirmek istemesinden kaynaklandığı açıktır. Bu sorunun çözümü için, çifte
vergilendirmenin önlenmesi amacıyla iki veya daha fazla ülke arasında çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalanmaktadır. Söz konusu anlaşmalar iki taraflı
ve çok taraflı anlaşmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
4.2.1. İki Taraflı Vergi Anlaşmaları
İki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önlemek ya da çifte vergilendirmenin
etkilerini azaltmak amacıyla iki taraflı vergi anlaşmaları imzalanır. Uluslararası hukuk
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Çölgezen, Övül. Uluslararası Çifte Vergilendirme-II. Yaklaşım Dergisi. 2010. Sayı: 207, s.145.

kuralları çerçevesinde yapılan bu anlaşmalarla çifte vergilendirmenin önlenebilmesi,
anlaşmaya taraf olan ülkelerin karşılıklı olarak vergilendirme yetkilerini
sınırlandırmaları ile mümkün olmaktadır 37 . Diğer bir ifadeyle, çifte vergilendirmenin
önlenmesine yönelik olarak iki ülke arasında yapılan anlaşmalardır. Durumu bir örnek
yardımıyla açıklayacak olursak;
Japonya’da yatırımları teşvik amacıyla vergi oranının % 30’dan % 0’a çekildiğini
varsayalım. Buna göre;
Japonya’da ticari faaliyette bulunan bir Türk firması 100.000 TL’si Japonya’da
olmak üzere toplam 250.000 TL gelir elde etmiştir. Diğer bir ifadeyle, Japonya’da elde
edilen gelir toplam gelirin % 40’ını oluşturmaktadır. Normal şartlarda Japonya’da
ödenmesi gereken vergi 100.000 TL x % 30 = 30.000 TL’dir. Ancak Japonya’da yatırımları
teşvik amacıyla vergi oranı % 30’dan % 0’a çekildiği için Japonya’da vergi
ödenmeyecektir. Türkiye’de ise elde edilen gelir 150.000 TL’dir. Firmanın Türkiye’de
beyan etmesi gereken vergi matrahı ise 250.000 TL’dir. Türkiye’de normal şartlarda
ödemesi gereken vergi 250.000 TL x % 20 = 50.000 TL’dir. Ancak Türkiye’deki kurumlar
vergisinin Japonya’da elde edilen gelire isabet eden kısmı 50.000 TL x % 40 = 20.000
TL’dir. Bu durumda Türkiye ile Japonya arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmasına göre; Türkiye’de mahsup sonrası ödenecek vergi 50.000 TL – 20.000 TL =
30.000 TL olmaktadır
Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan bir firmanın Japonya’da
gerçekleştirdiği yatırımları sonucunda elde ettiği geliri üzerinden Japonya’da ödediği
vergi Türkiye’de Japonya ile imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması
çerçevesinde mahsup edilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere, Japonya ile Türkiye
arasında imzalanan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”’nın 22. maddesinin 4. bendinde “Anlaşmanın
yürürlüğe girdiği yılı takip eden takvim yılının 1 Ocak gününden 10 yıl sonrası için hüküm
ifade etmeyecektir” hükmü yer almaktadır. Buna göre, Türk firmasının Japonya’da
gerçekleştirdiği yatırım faaliyetleri sonucu elde ettiği geliri üzerinden Japonya’da ödediği
vergiler için 10 yıl süreyle Türkiye’de ödeyeceği vergiden mahsup edilmesine imkan
verilmektedir.
4.2.2. Çok Taraflı Vergi Anlaşmaları
İkiden fazla ülke arasında çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla uluslararası
hukuk kurallarına göre bir anlaşma yapılması mümkündür. Ancak, çok sayıda ülkenin bir
araya gelerek bu konuda ortak bir çıkar dengesi sağlamalarının güçlüğü nedeniyle ikiden
fazla ülkenin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının gerçekleştirilmesi
mümkün olmamaktadır38.
Çok taraflı vergi anlaşmalarına örnek olarak, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan
arasında petrolün, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana
İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin imzalanan anlaşmayı gösterebiliriz.39
Anlaşmaya göre, Bakü-Ceyhan-Tiflis Projesi ile ilgili faaliyetlere ilişkin olarak mal,
iş, hizmet ve teknoloji teslim ve ifalarında bulunan ve Ana İhraç Boru Hattı (MEP)
iştirakçisi, inşaat mühendisi, işletme şirketi, bire-bir alt müteahhit, ilk kademe alt
müteahhit ve ikinci kademe alt müteahhit olarak proje kapsamında faaliyet gösterenler
% 0 oranlı KDV muafiyetinden yararlanacaktır. Söz konusu muafiyetin uygulanabilmesi
için muafiyetten yararlanacak mükelleflere “KDV İstisna Belgesi” verilecektir. Söz konusu
“KDV İstisna Belgesi” proje kapsamında sağlanan mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV’siz
37
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39 İkili ve Çok Taraflı Anlaşmaları İç Genelgesi (2003), T.C. Resmi Gazete, 24166, 10.09.2000.
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olmasına imkan sağlamaktadır. Bu belgenin ilgililere ibraz edilmesi kaydıyla, KDV’siz mal,
iş, teknoloji ve hizmet alınması mümkündür.
Çok taraflı vergi anlaşmalarına Nordik Vergi Anlaşması, Andean Vergi Anlaşması,
OCAM Vergi Anlaşması ve Arab Vergi Anlaşmasını örnek olarak gösterebiliriz. Tablo 4’te
çok taraflı vergi anlaşmaları örnekleri gösterilmektedir.

Tablo 4. Çok Taraflı Vergi Anlaşmaları
Çok Taraflı Vergi
Anlaşmaları
Nordik Vergi
Anlaşması
Andean Vergi
Anlaşması

Yürürlük
Tarihi

Üye Ülkeler

Danimarka, Faroe Adaları, İzlanda
Grönland, Finlandiya, Norveç ve İsveç
30 Haziran
Peru, Kolombiya, Venezuala, Ekvador ve
1972
Bolivya
Benin, Burkino Faso, Orta Afrika, Togo
OCAM Vergi Anlaşması 29 Ocak 1971 Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gabon,
Morityus, Nijerya, Ruanda ve Senegal
Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Sudan, Suriye ve
Arab Vergi Anlaşması 03 Aralık 1973
Yemen
Kaynak:
<http://www.itdweb.org,
http://www.sice.oas.org,
www.ey.com
ve
http://tax.inod.info>, sitelerinden tarafımızca hazırlanmıştır.
07 Aralık 1989

4.3. Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İmzaladığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmaları
Türkiye çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik olarak birçok ülke ile çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalamıştır. Bu başlık altında Türkiye’nin diğer
ülkelerle imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından bazılarına yer
verilecektir.
4.3.1. Amerika Birleşik Devletleri
28 Mart 1996 tarihinde Amerika ile Türkiye arasında “Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması40”
imzalanmıştır. Buna göre, Türkiye ile Amerika arasında çifte vergilendirmenin
önlenmesine yönelik olarak aşağıdaki hükümlerin uygulanması kabul edilmiştir;
 Amerikan hükümeti, ülke sınırları içinde ikamet eden yabancılar ile Amerikan
vatandaşlarının gelir üzerinden ödeyeceği vergilerden aşağıdaki vergilerin
mahsubuna izin vermektedir; veya:
 Ülke sınırları içinde ikamet eden yabancılar veya Amerikan vatandaşları
tarafından veya onlar adına Türkiye’de gelir üzerinden ödenen vergiler,
40

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması (1996), T.C. Resmi Gazete, 23217, 19.12.1997.

 Bir Amerikan şirketinin, kendisine temettü dağıtan ve Türkiye’de ikamet
eden bir şirketin, oy gücüne haiz paylarının en az % 10’una sahip olması
halinde, temettünün ödendiği kurum kazancı üzerinden, temettü dağıtan
şirket tarafından veya onun adına Türkiye’de ödenen vergiler.
 Türkiye’de ikamet eden bir kişi, bu anlaşma hükümleri gereğince Amerika’da
ve Türkiye’de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, yabancı
vergilerin mahsubuna ilişkin olarak Amerika’da gelir üzerinden ödenen
vergiye eşit bir miktarın, bu kişinin geliri üzerinden ödeyeceği vergiden
mahsubuna izin verecektir. Ancak, mahsup edilen miktar, Amerika’da vergiye
tabi gelir için, mahsuptan önce Türkiye’de hesaplanan gelir vergisi tutarını
aşmayacaktır.
 Çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla ve yabancı vergi mahsubunu
sınırlandırmak üzere anlaşma devletinin iç mevzuatında yer alan kaynak
kuralları saklı kalmak üzere, anlaşma devletlerinin birisinde ikamet eden bir
kişinin elde ettiği ve bu anlaşmaya göre diğer anlaşma devletinde
vergilendirilebilen gelir, diğer devlette doğmuş kabul edilecektir.
4.3.2. Almanya
Almanya ile Türkiye arasında 16 Nisan 1985 tarihinde “Gelir ve Servet Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması41” imzalanmıştır. Söz konusu
anlaşmaya göre iki devlet arasında çifte vergilendirme sorunu aşağıdaki hükümler
dahilinde çözülecektir. Ancak söz konusu anlaşma ülkeler arasında 21.07.2009 tarihinde
karşılıklı olarak feshedilmiş olup, 01.01.2011 tarihinden sonraki vergilendirme
dönemleri için uygulanmayacaktır. Bu süreç sonrasında Türkiye ile Almanya arasında
yeni anlaşma ile ilgili görüşmeler başlamış ve revize edilen anlaşma 2010 yılında parafe
edilmiştir. 19.09.2011 tarihinde “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması 42 ” imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın
01.01.2011 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri itibariyle geçerli olacağı hüküm
altına alınmıştır.
Türkiye’de ikamet edenler;
Türkiye’de ikamet eden bir kişinin Almanya’daki kaynaklardan elde ettiği gelir
üzerinden Almanya mevzuatı ve bu anlaşma hükümlerine uygun olarak ödenecek Alman
vergisi, söz konusu gelir unsurları üzerinden alınacak Türk vergisinden mahsup
edilecektir. Ayrıca mahsup edilen miktar, mahsuptan önce hesaplanan Türk vergisinin
miktarından fazla olamayacaktır. Bununla birlikte, anlaşmanın herhangi bir hükmü
gereği, Türkiye’de ikamet eden bir kişi tarafından elde edilen gelir Türkiye’de vergiden
istisna edildiği takdirde, Türkiye, söz konusu kişinin geriye kalan geliri üzerinden alınacak
vergiyi hesaplarken, istisna edilmiş olan geliri de dikkate alabilmektedir.
Almanya’da ikamet edenler;
Anlaşma hükümleri gereğince, Türkiye’de doğan ve Türkiye’de vergilendirilebilen
her türlü gelir unsuru, Almanya’da hesaplanan verginin matrahı dışında tutulacaktır.
Temettü gelirleri açısından ise, Almanya’da kurulu olan bir şirkete (ortaklıklar hariç),
sermayesinin en az % 25’ine doğrudan Alman şirketin sahip olduğu Türkiye’de kurulu bir

Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (1985), T.C. Resmi Gazete, 19159, 31.12.1986.
42 Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması (2011), T.C. Resmi Gazete, 28183, 24.01.2012.
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şirket tarafından gerçekleştirilen ödemeler ve temettü dağıtımı yapan şirketin kazancı
hesaplanırken indirilmemiş olan temettüler için uygulanacaktır.
Bununla birlikte, bazı gelir unsurları üzerinden ödenecek olan Alman vergisinden,
Türk mevzuatı ve söz konusu anlaşma hükümlerine göre ödenen Türk vergisinin
mahsubuna izin verilecektir. Söz konusu gelir unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
 Faiz,
 Gayrimaddi hak bedelleri,
 Türkiye’de vergilendirilebilen gelir unsurları,
 Yöneticilere yapılan ödemeler.
Ayrıca Almanya, vergi oranını belirlerken söz konusu anlaşma hükümlerine göre
Alman vergisinden istisna edilmiş gelir unsurlarını dikkate alabilir.
4.3.3. Rusya
Türkiye, Rusya ile 15 Aralık 1997 tarihinde “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 43 ”’nı imzalamıştır. Söz konusu anlaşma, iki
devlet arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Türkiye ile Rusya çifte
vergilendirmeyi önlemeye yönelik olarak aşağıdaki anlaşmaya varmışlardır:
Anlaşma devletlerinin birisinde yerleşik olan bir kişi, anlaşma hükümlerine uygun
olarak diğer anlaşma devletinde vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, bu diğer
devlette ödenen gelire ilişkin vergi tutarı, sözü edilen ilk devlette alınacak vergiden
mahsup edilebilir. Bununla beraber söz konusu mahsup miktarı, bu gelir için ilk
bahsedilen devletin vergi kanunları ile düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan vergi
tutarını aşmayacaktır.
4.3.4. Japonya
Japonya ile Türkiye arasında 8 Mart 1993 tarihinde imzalanan “Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma
Anlaşması 44 ”’na göre iki devlet arasında meydana gelen çifte vergilendirmeye yönelik
konularda aşağıdaki hükümler uygulanmaktadır:
Türkiye’de ikamet eden bir kişi, Japonya’da vergilendirilebilen bir gelir elde
ettiğinde, Türkiye, bu kişinin gelirine isabet eden vergi tutarını, Japonya’da gelir
üzerinden ödediği vergiden mahsup edecektir. Bununla beraber söz konusu mahsup
edilecek miktar, Japonya’da vergilendirilebilen gelir için mahsuptan önce Türkiye’de
hesaplanan vergiyi aşmayacaktır.
Japonya’da ikamet eden bir kişi, Türkiye’de vergilendirilebilir bir gelir elde
ettiğinde, bu gelir nedeniyle Türkiye’de ödenen vergi miktarı, bu kişinin Japonya’da
ödediği vergiden mahsup edilecektir. Ayrıca mahsup miktarı, söz konusu gelire isabet
eden Japonya’da ödenen vergi miktarını aşmayacaktır. Türkiye’den elde edilen gelirin,
Türk şirketi tarafından, temettü ödeyen Japon şirketin hisselerinin en az % 25’ini veya bu
şirketin çıkardığı hisse senetlerinin hepsini elinde bulunduran bir şirkete ödenen temettü
olması durumunda, gelirden temettü ödeyen şirket tarafından Türkiye’de ödenen vergi
mahsupta dikkate alınacaktır.
Bu anlaşmanın imzalandığı tarihte geçerli olan ve Türkiye’de ekonomik kalkınmayı
teşvik etmek amacıyla getirilen veya Türk vergi mevzuatında gelecekte mevcut bu
tedbirlere ilave olarak veya onların yerine alınacak özel teşvik tedbirleri dolayısıyla,
mükellef tarafından bu anlaşmaya veya Türk mevzuatına göre ödenen vergi miktarı; iki
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devlet arasında söz konusu teşviklerle mükellefe sağlanan bu menfaatin kapsamı ile ilgili
bir anlaşma yapılması şartıyla, Türkiye’de ödenen vergi indirime veya düşük vergi
oranına tabi olmamış olsaydı ne ödenecekse, bu tutar mükellef tarafından ödenmiş kabul
edilecektir.
Söz konusu anlaşma yürürlüğe girdiği yılı takip eden takvim yılının 1 ocak
gününden itibaren 10 yıllık süreyle geçerli olacaktır.
4.3.5. Çin Halk Cumhuriyeti
“Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması45” Türkiye ile Çin arasında 23 Mayıs 1995 tarihinde
imzalanmıştır. Anlaşmaya göre;
Türkiye’de ikamet edenler;
Türkiye’de ikamet eden bir kişi, bu anlaşma gereği hem Çin’de hem de Türkiye’de
vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, bu kişinin gelirine isabet eden
vergiden, Çin’de aynı gelir üzerinden ödenen verginin mahsubuna izin verecektir.
Bununla birlikte söz konusu mahsup, Çin’de vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan önce
Türkiye’de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır.
Çin’de ikamet edenler;
Çin’de ikamet eden bir kişi, Türkiye’den gelir elde ettiğinde, anlaşma gereği
Türkiye’de bu gelir üzerinden ödenebilir vergi, bu kişi için Çin’de ödenecek vergiden
mahsup edilebilir. Ancak mahsup miktarı, Çin’in vergi mevzuatı ile düzenlemelerine
uygun olarak bu gelir üzerinden hesaplanan Çin’de ödenecek vergi miktarını
aşmayacaktır.
Türkiye’de elde edilen gelirin, Türkiye’de yerleşik bir şirket tarafından, temettü
ödeyen Çin şirketinin hisselerinin en az % 10’una sahip olan bir şirkete ödenen temettü
olması halinde, mahsup işleminde, temettü ödeyen şirket tarafından geliri dolayısıyla
Türkiye’de ödenen vergi de dikkate alınacaktır.
Sonuç
Günümüzde, küreselleşme sonucu hızlı bir artış gösteren uluslararası ticaret ile
birlikte elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Söz
konusu gelirlerin hangi ülke tarafından vergilendirileceği konusunda yaşanan sorunlar,
çifte vergilendirme sorununu gündeme getirmektedir. Çifte vergilendirme sorunu,
ülkelerin vergilendirme yetkilerinin çatışması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu sorun ise,
ülkelerin vergilendirme konusunda kaynak veya ikamet ilkelerine göre vergi alması ile
aşılabilmektedir.
Ayrıca, ülkeler bu sorunun çözümüne yönelik olarak, kendi iç mevzuatlarında bir
takım düzenlemeler yaparken, diğer ülkeler ile de çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmaları yapmaktadır. Söz konusu anlaşmalar kapsamında, ülkeler kendi
mevzuatlarında mahsup, vergi oranının indirimi, istisna ve matrahtan indirim gibi
yöntemler kullanarak çifte vergilendirmeyi önlemeye çalışmaktadır. Bu yöntemler,
ülkelerin kendi iç mevzuatlarında yaptıkları düzenlemelere göre belirlenmekte ve
uygulanmaktadır. Buna karşılık, söz konusu yöntemler tek taraflı olarak yapıldığından
çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Tek taraflı vergi
anlaşmalarının yetersizliğini ortadan kaldırmak için ülkeler uluslararası önlemler
almalıdır. Ülkeler iki veya çok taraflı vergi anlaşmaları yoluyla karşılıklı olarak
vergilendirme yetkilerini sınırlandırarak çifte vergilendirme sorununun üstesinden daha
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kolay gelebilmektedir. Bu yüzden uygulamada tek taraflı vergi anlaşmaları yerine, iki veya
çok taraflı vergi anlaşmaları daha fazla tercih edilmektedir.
Çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik olarak uygulanan bir diğer yöntem ise,
çok taraflı vergi anlaşmalarıdır. Çok taraflı vergi anlaşmaları da kendi arasında iki taraflı
ve çok taraflı vergi anlaşmaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İki taraflı vergi
anlaşmalarında
taraf
ülkeler
karşılıklı
olarak
vergilendirme
yetkilerini
sınırlandırmaktadır. Çok taraflı vergi anlaşmalarında ise, ikiden fazla ülke bir araya
gelerek ortak bir çıkar sağlamaya çalışmaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmalarının uygulanabilirliği için anlaşma ülkeleri, yasalarını karşılıklı olarak
düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak çok sayıda ülkenin yasalarını karşılıklı olarak
düzenlemesinin zorluğu nedeniyle uygulamada çok taraflı vergi anlaşmaları pek fazla
kullanılmamaktadır.
Çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik olarak OECD’nin gerçekleştirdiği
çalışmalar kapsamında mahsup ve istisna iki farklı yöntem olarak göze çarpmaktadır.
Ayrıca bu yöntemler dışında OECD tarafından benimsenmemiş olmakla birlikte, gelir ve
servet vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla kullanılan indirim yöntemi
de bulunmaktadır. Mahsup yöntemine göre, kaynak ülkede elde edilerek vergiye konu
olan gelir, ikamet ülkesinde ödenen vergiden mahsup edilir. İstisna yönteminde, ikamet
ülkesi, kaynak ülkedeki vergiye tabi unsurları vergi dışı bırakmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
kaynak ülkede elde edilerek ödenen vergi, ikamet ülkesinde ödenen vergiden indirilir.
İndirim yönteminde ise, kişilerin yurt içinde ve yurt dışında elde ettikleri gelirleri toplanır
ve kaynak ülkede ödenen vergi, ikamet ülkesinde matrahtan indirilir. Söz konusu
yöntemde kaynak ülkede ödenen verginin, ikamet ülkesinde matrahtan indirildikten
sonra kalan kısmı vergilendirilmektedir.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında istisna yöntemine göre, mahsup
yönteminin kullanılması daha avantajlıdır. Çünkü istisna yönteminde ikamet ülkesi,
kaynak ülkedeki vergiye konu olan unsurları vergi dışı bırakmaktadır. Bu ise vergi
tabanının daralmasına sebep olmaktadır. Mahsup yönteminde ise ikamet ülkesi, sadece
kaynak ülkede ödenen vergilerin mahsubuna izin vermekte ve vergi tabanında her hangi
bir genişleme veya daralma söz konusu olmamaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin imzaladığı
anlaşmalarda kaynak ilkesi baz alınarak, anlaşmaya çeşitli hükümler konulmalıdır.
Türkiye’nin imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları göz önünde
bulundurulduğunda, imzalanan anlaşmaların büyük çoğunluğunda sadece mahsup
yöntemini benimsediği, bir kısım ülkelerle imzaladığı anlaşmalarda ise hem mahsup hem
de istisna yöntemini benimsediği görülmektedir.
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