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TÜRKİYE'NİN
ORTAK
RAPORLAMA
STANDARDINI
UYGULAMA
SÜRECİ

Türkiye’nin ve Almanya’nın da üyesi olduğu OECD (Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), uluslararası bir organizasyon
olarak, üye ülkelere ekonomik büyüme ve finansal istikrar
açısından bilgi ve işbirliği desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede,
ülkelerin vergi tahsilatlarının kolaylaştırılması ve vergi kaybının
önlenmesi bakımından ülkeler arası işbirliği ve otomatik bilgi
değişimi esasına dayanan bir finansal bilgi değişim anlaşması
düzenlemiş ve bu anlaşma Türkiye’nin ve Almanya’nın da dahil
olduğu 100’e yakın ülke tarafından imzalanarak uygulamaya
girmiştir.

CRS (Common Reporting Standards/Ortak Raporlama
Standardı) adı verilen bu bilgi değişim süreci, vergi kaçakçılığı
ile mücadele etmek adına finansal hesap bilgilerinin
paylaşılmasına dayanan global bir düzenlemedir.



Bu bilgi değişim süreci; finansal hesap tutan kurumlar
vasıtasıyla (banka, aracı kurum, sigorta şirketleri vb.)
diğer bir katılımcı ülkenin vergi mukimlerinin
tespitini ve bu kişilerin mali bilgilerinin katılımcı ülke
mali idareleri aracılığıyla ile karşılıklı olarak
değişimini öngörmektedir. Türkiye Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından tüm Finansal Kurumlara iletilen
yazılı talimat ile 01.01.2017 tarihinde mevcut olan ve
bu tarihten sonra yeni açılan tüm hesaplarda CRS
kapsamında vergi mukimlik tespitinin yapılmasını ve
raporlanmasını talep etmiştir.

CSR KAPSAMINDA
RAPORLANABİLECEK
BİLGİLER
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BU DÜZENLEME NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Türkiye’de faaliyette bulunan tüm finansal
kurumların; 01.01.2017 tarihi itibariyle açılan yeni
hesap sahiplerinden, müşterilerin iletişim bilgileri
arasında (adres, telefon vb.) başka bir ülke bilgisi
olanlardan, vergi mukimi olunan ülkeye ilişkin kişisel
beyan istemeleri gerekmektedir. Mevcut müşteri
iseniz, sistemdeki bilgilerin güncelliğinin teyidi
amacıyla CRS Beyan Formunun doldurulması talep
edilebilir.

TALEP EDİLEN BİLGİLERİ SAĞLAMAMANIZ
HALİNDE NE OLUR?

Türkiye’deki finansal kuruluşların CRS
yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Finansal kuruluşların bilgi talebini dikkate almamanız
durumunda, kurumdaki mevcut bilgilerinize bağlı
olarak, ilgili finansal kurum hesap bilgilerinizi
raporlayabilir.

Hesap sahibinin kimlik,
vergi numarası ve hesap
bilgileri, 
Vergi mukimi olunan
ülke ya da ülkeler, 
Hesabın ya da
hesapların değeri ve
bakiyesi (yıl sonu veya
kapanış bakiyesi),
Hesaba ödenen faiz,
temettü, finansal türev
gelirleri türündeki
gelirler, 
Menkul kıymet ve varlık
satış hasılatı


