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Tarih : 26.08.2020 

Sayı     :  2020 / 28 

Konu : Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim 
Standardı Bilgilendirme Rehberi 25.08.2020 Tarihinde Yayınlanmıştır.  
 

 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamının yanı sıra İsviçre, Norveç, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler de dahil bugün itibarıyla 

136 ülkenin taraf olduğu Sözleşme, uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığın bir gereği olarak 2011 yılında Türkiye tarafından da 

imzalanmıştır. Bu tarihten 6 yıl sonra, uygulamayı düzenleyen ve sayıları her yıl artmakla birlikte bugün itibarıyla 107 ülkenin taraf 

olduğu “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı da Türkiye 21.04.2017 

tarihinde imzalamış ve 31.12.2019 tarihinde onaylamıştır. Bu anlaşmaya göre, imzacı ülkeler, karşılıklılık temelinde, ilgili ülkelerin 

mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini, finansal kuruluşlardan toplayıp ayrı bir talep gerekmeksizin (otomatik olarak) her yıl ilgili 

ülkeyle paylaşacaktır.  

 Örneğin; İsveç’te yerleşik bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ve kapsama giren banka hesabına ilişkin bilgilerin 

mütekabiliyet (karşılıklılık) esasında paylaşımıdır. Türkiye’de yerleşik bir İsveç vatandaşının İsveç’te sahip olduğu banka hesabının 

bilgisi de İsveç’ten alınacaktır. Bu kapsamda; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki;  

 Mevduat hesapları,  

 Saklama hesapları,  

 Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,  

 Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,  

 Düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır. 

Değişime tabi tutulacak bilgiler;  

 İlgilinin adı ve soyadı,  

 Adresi,  

 Yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN),  

 Doğum yeri ve tarihi,  

 Hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri,  

 Hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt 

tutarı 

gibi bilgilerden oluşmakta olup, gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Hesap hareketleri 

detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşım konusu yapılmayacaktır. 

Özellikle yurtdışı bağlantısı olan vergi mükellefleri açısından ilgili rehberin dikkatlice incelenmesi ve uzman görüşüne 

başvurması önem arz etmektedir. Söz konusu rehberde yapılacak bilgi paylaşımına ilişkin detaylar bulunmaktadır.  

Saygılarımızla…  
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Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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