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Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-441 04/05/2011
Konu : Yurtdışı şube kazancının vergilendirilmesi.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belçika'da bulunan şubenizin elde ettiği kazancın Türkiye'de
vergilendirilip vergilendirilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde;

"  Kurumların  yurt  dışında  bulunan iş  yerleri  veya  daimî  temsilcileri  aracılığıyla  elde  ettikleri
aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları;

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,

2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,

3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması
veya  menkul  kıymet  yatırımı  olan  kurumlarda,  bu  kazançların  doğduğu  ülke  vergi  kanunları
uyarınca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri
toplam vergi yükü taşıması.

Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, birinci fıkranın (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir."

hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde de "....Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî veya iş
merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan
kazançlar üzerinden ödenen vergiler dâhil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri
verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilirkurum kazancı ile tahakkuk eden gelir ve
kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile  ilgili  olarak  1  seri  numaralı  Kurumlar  Vergisi  Genel  Tebliğinin  "5.8.  Yurt  dışı  şube
kazançları" başlıklı bölümünde;

" Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile kurumların yurt
dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları, belli
şartlar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla elde edilen kurum kazançlarının;

Doğduğu ülke vergi kanunları  uyarınca en az %15 oranında gelir  ve kurumlar vergisi  benzeri
toplam vergi yükü taşıması,
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Elde edildiği  hesap dönemine ilişkin yıllık  kurumlar vergisi  beyannamesinin verilmesi  gereken
tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,

İştirak edilen şirketin ana faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta
hizmetlerinin sunulması veya menkul kıymet yatırımı olması durumunda, bu kazançların doğduğu
ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında (%20) gelir ve
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması

gerekmektedir.

Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, Tebliğin (5.2.1.5) bölümünde yer alan açıklamalara göre tespit
edilecektir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 15/09/1991 tarih ve 20992 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti
İle  Belçika  Krallığı  Arasında  Gelir  Üzerinden  Alınan  Vergilerde  Çifte  Vergilendirmeyi  Önleme
Anlaşması"nın "Ticari Kazançlar" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ise; "Bir Akit Devlet
teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari
faaliyette bulunmadıkça, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda
bahsedilen  şekilde  ticari  faaliyette  bulunursa,  kazanç  bu  diğer  Devlette,  işyerine  atfedilebilen
miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yurtdışında bulunan şubenizin elde ettiği  kazancın,  Kurumlar
Vergisi  Kanununun 5 inci  maddesinin birinci  fıkrasının (b) bendinde hükme bağlandığı  şekilde
hesaplanacak gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü oranının en az % 15 olması ve
kazancın  elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması şartlarıyla kurumlar vergisinden istisna
edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 Vergi Dairesi Başkanı a.
Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


