
MALİYE BAKANLIĞI  DUYURULARI 

(Gelir İdaresi Başkanlığı) 

 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfasında www.gib.gov.tr  

yapılan  iki ayrı duyuru aşağıda yer almakta olup, konu hakkında ayrıntılı bilgi almak 

isteyen Oda Mensuplarımız Odamız Vergi Danışmanı’na ( Tel. 2222626 Dahili :201) 

başvurabilirler. 

                                                                                                   A.VAROL 

                                                                                                Genel Sekreter 

                                                                                                                                                                

 

1.Türkiye’de Mukim Olup İsviçre’den Temettü ve/veya Faiz 

Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal 

Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin 

Duyuru: 

 

 Türkiye’de mukim olup, İsviçre’den temettü ve/veya faiz gelir elde eden 

gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Mahkemesi tarafından Türkiye’de 

onaylatılması talep edilen, birer örnekleri 13.08.2014 tarihi itibariyle  www.gib.gov.tr 

“GİB-Ana Sayfa-Yeni” web sitesindeki duyuru ekinde yer alan ve ayrıca aşağıda 

belirtilen web adreslerinden de temin edilebilecek formlarla ilgili olarak 

açıklamalarda bulunmuş ve söz konusu açıklamalar dahilinde; 

 “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 

4’üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin, İsviçre’den elde 

ettikleri gelirlerin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi 

için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda hâlihazırda yalnızca 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yetkili olduğu, 

 Türkiye’de mukim olan gerçek ve tüzel kişilerin İsviçre’den elde ettikleri söz 

konusu gelirlere Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, aşağıda web adresleri 

verilen ve birer örnekleri duyuru ekinde yer alan formların sarı renkle işaretlenen 

bölümlerinin de doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerektiği, 

 Faiz veya temettü gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi 

için doldurulması gereken form (Form60) : 

http://www.gib.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/


 http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/006

26/index.html?lang=en 

 Anlaşmanın “Temettüler”e ilişkin 10/2/a/(i) maddesi uyarınca İsviçre kaynaklı 

temettü geliri elde edenler için doldurulması gereken form (FORM823B): 

 http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/006

25/index.htlm?lang=en 

           Linklerinden ulaşılabilen bahse konu formların açılması ve/veya bilgisayara 

indirilebilmesi için QDF programının sisteme yüklenmiş olması gerektiğini, 

Belirtmiş ve bu kapsamda faiz veya temettü gelirleri üzerinden kaynakta 

yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken formlarla ilgili 

açıklamalarda bulunulmuştur. 

Yapılan açıklamaların devamında; 

Yukarıda bahsi geçen gelirleri elde eden Türkiye mukimi gerçek veya tüzel 

kişilerce durumlarına uygun olarak 5 nüsha olarak dolduracakları formların, 

mukimlik belgesi başvuru dilekçesi ekinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi 

gerektiği ve ayrıca; Başkanlık tarafından 20.12.2013 tarih ve 3 Nolu Sirküler 

çerçevesinde değerlendirilen taleplerin öngörülen şartları sağlaması halinde anılan 

başvuru sahibinin  durumuna  göre doldurulacak formlardan, Form60’ın birinci, ikinci 

ve dördüncü nüshaları, Başkanlıkça düzenlenen mukimlik belgesi ile birlikte başvuru 

dilekçesindeki yazışma adresine gönderileceği belirtilmiştir. 

Diğer taraftan,  anılan formun birinci ve ikinci nüshalarının başvuru sahibince 

Bern Federal Vergi İdaresi’ne verileceği, dördüncü nüshasının da başvuru sahibinde 

kalacağı, üçüncü nüshasının  Başkalık’ça muhafaza edileceği beşinci nüshasının ise 

başvuru sahibinin ikamet ettiği ilin vergi dairesi başkanlığı / defterdarlığı yoluyla 

bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği; Başvuru sahiplerince Form823B’nin 

doldurulması durumunda, adı geçen formun üç nüshasının Başkanlıkça düzenlenen 

mukimlik belgesi ile birlikte başvuru sahibinin dilekçesindeki yazışma adresine 

gönderileceği, gönderilen nüshalardan ikisinin başvuru sahibi tarafından  Bern 

Federal Vergi İdaresi’ne verileceği, birisinin başvuru sahibinde kalan ikisinin de; 

Birisinin muhafaza edilmesi için Başkanlıkta kalacağı diğerinin de başvuru sahibinin 

ikamet ettiği ilin vergi dairesi başkanlığı / defterdarlık yoluyla bağlı bulunduğu vergi 

dairesine gönderileceği ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda; Türkiye mukimi gerçek ve tüzel kişilerin Gelir İdaresi 

Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, bahse konu formları 

İsviçre yetkili makamlarına göndermeleri durumunda, Anlaşma hükümlerinden 

yararlanacakları aksi halde Anlaşma hükümlerinin uygulanmayacağı, 

Duyurulmuştur.  

http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=en
http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=en
http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00625/index.htlm?lang=en
http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00625/index.htlm?lang=en


1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel 

Tebliğin “ Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin 

Duyuru 

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Web sitesinden www.gib.gov.tr 

(GİB-Ana Sayfa-Yeni) 20.08.2014 tarihi itibariyle yapılan duyuru ile; 

26.06.2012 tarihli duyuruda, 

 5604 sayılı Mali Tatil İhdas  Edilmesi hakkında Kanunun uygulamasına 

ilişkin olarak 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra 

No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 

10’uncu bölümünün özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel 

iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken 

beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz 

konusu olmayacağına ilişkin kısmının Danıştay Yedinci Daire Başkanlığı’nın 

23.12.2011 tarihi ve Esas No:2099/2636, Karar No:2011/9721 sayılı kararı ile iptal 

edildiği ve söz konusu kararla; 

-1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Tebliğin “Diğer Hususlar” 

başlıklı 10 uncu bölümünün kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık 

talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme sürelerinin mali tatil sebebiyle 

uzamasının mümkün bulunmadığına ilişkin kısmının hukuken yok hükmünde olduğu, 

-Bahsi geçen kararın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz 

edildiği, temyizin neticesinin ayrıca ilan edileceği ifade edildiğinden bahisle; 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.11.2013 tarihli ve Esas 

No:2012/262, Karar No:2013/512 sayılı kararıyla temyiz talebinin reddedildiği, bu 

kararın düzeltilmesine ilişkin Başkanlık talebinin de 28.05.2014 tarihli Esas 

No:2014/351, Karar No:2014/526 sayılı kararıyla reddedildiği ifade edilerek; 

-Özel Tüketim Vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim 

vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin 

verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık 

talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamına dahil 

olduğu, 

Duyurulmuştur. 

 

http://www.gib.gov.tr/

