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Yurtdışındaki Hesapların Fransa'da Bildirimi  

ve Fransa-Türkiye Vergi Anlaşmasının Uygulanması 
 

Axelle Habibe KELES 

Avukat, Paris Barosu 

tarafından Village de la Justice sitesinde yayınlanan 

 " Régularisation en France de comptes à l'étranger et application de la convention fiscale franco-turque" 

adlı makalenin çevirisidir1 

 

Fransa ile Türkiye arasındaki bankacılık bilgilerinin değişiminin Ocak 2021'den itibaren 

başlaması kararlaştırılmıştır. Bu yöntemin uygulanması ve medyadaki görünümü, Fransa ve 

Türkiye ile kişisel ve/veya ekonomik bağlantısı olan vergi mükelleflerinin bu ülkelerin her 

birindeki vergi yükümlülüklerini gözden geçirmeleri için bir fırsattır. 

Bu makale, Fransa'daki vergi mükellefleri tarafından Türkiye'de bulunan hesapların Fransa'da 

düzenli hale getirilmesi prosedürünü ele almaktadır. 

2012 yılından itibaren, yeni küresel standart belirlemek maksadıyla otomatik bilgi değişimi G20 2 

ülkeleri liderlerinin gündemindedir. Bu proje, 29 Ekim 2014'te Berlin'de, finansal hesap bilgilerinin 

vergi konularında otomatik değişimine yönelik bir sistem oluşturan çok taraflı bir anlaşmanın 

imzalanmasıyla, 2017 itibariyle uygulanmak üzere hayata geçirildi3.  

Söz konusu anlaşma, taraf diğer ülkelerde mukim vergi mükellefleri bilgilerinin finansal kuruluşlar ve 

vergi kurumları arasında otomatik (yıllık) değişimini öngörmektedir. İletilen bilgiler şu şekildedir: 

Hesap numarası, 31 Aralık'ta hesapta görünen bakiye, yıl boyunca elde edilen mali gelirler (faiz, 

temettüler, menkul kıymet satışından elde edilen sermaye kazancı).  

Fransa ile Türkiye arasındaki bankacılık bilgilerinin otomatik değişimi Ocak 2021'den itibaren 

başlayacağı öngörülmüştür4. Fransa ile Türkiye arasındaki önemli ekonomik veriler5 (2019'te 14.676 

milyar Euro) göz önüne alındığında, otomatik bilgi değişiminin sağlanması, iki devletin vergi 

mükellefleri üzerinde kesinlikle etkili olacaktır.  

 
1 Tercüme:  Bilgehan AVCI, Avukat Ankara Barosu, Doktora, Paris Sorbonne Üniversitesi   
2 G20, 1999'da 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşan, bakanları, merkez bankaları başkanları ve devlet başkanları ile ortak 
ekonomik kalkınma eksenlerini belirlemek için her yıl toplanan bir gruptur.  
3 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişimine İlişkin Yetkili Makamlar Arasında Çok 
Taraflı Anlaşma - 29 Ekim 2014 tarihinde Berlin'de imzalanmıştır.  
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.pdf  
4 Belirtilen tarih teyide muhtaçtır ve sözleşme tarafı her iki ülke tarafından belirlenecektir.   
5 Kaynak : CCI France International 
https://www.ccifrance-international.org/le-kiosque/fiches-pays/n/la-turquie-en-bref.html 
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Genellikle, her iki ülkeyle bağı bulunan vergi mükellefleri vergi yükümlülüklerinin yerel düzeyde 

çözüldüğü konusunda yanılgıya düşmektedirler.  

Hâlbuki mükellefin vergilendirme ikametgâhı genellikle vergiye tabi olduğu ülkedir. Bu, ikamet edilen 

ülkenin, vergi mükellefinin Fransa'da ve yurtdışında bulunan gelir ve varlıkları için uygulanan vergi 

kurallarını belirlediği anlamına gelir. Aynı zamanda, vergiye tabi gelirin aynı anda iki ülkede 

vergilendirilmesi durumunda çifte vergilendirme durumunu ortadan kaldırmakla sorumlu olan da yine 

ikamet ülkesidir. Bu kurallar, vergi mükellefinin uyruğu veya çift uyruğu ne olursa olsun geçerlidir.  

Uluslararası vergi kurallarının karmaşıklığı nedeniyle, yurtdışında hesap sahibi olan Fransa'daki bazı 

vergi mükellefleri, hesaplarını veya yurtdışındaki gelirlerini Fransız vergi makamlarına beyan etmemiş 

olabilirler.  

Bununla birlikte, bir beyannamenin bulunmamasının veya beyannamenin gerçeğe aykırı olarak 

düzenlenmesi halinde ağır bir şekilde cezalandırıldığı unutulmamalıdır:  

- İhlalin niteliğine bağlı olarak % 10, % 40 veya % 80 arasında uygulanan cezai artış; 

- Geç ödeme faizi her gecikilen ay için % 0,20 veya yılda % 2,4;  

- Beyan edilmemiş hesap başına ve yıllık 1.500 € ile 10.000 € arasında para cezası  

Buna, zamanında beyan edilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarı ayrıca eklenir.  

Bu konu, 18 Şubat 1987 tarihinde Fransa ile Türkiye arasında imzalanan Vergi Sözleşmesi 

(bundan böyle "Fransa - Türkiye Sözleşmesi" olarak anılacaktır) çerçevesinde incelenmektedir. Bu 

çalışma, Fransa'da yerleşik vergi mükellefleri tarafından Türkiye'de bulunan banka hesaplarının beyan 

edilmemesi durumlarını ele almaktadır.  

 

Fransa'daki vergi yükümlülüklerinize uyup uymadığınızı öğrenmek için kendinize bu üç soruyu 

sormalısınız:  

1) Hangi devlette vergi mükellefiyim?  

2) Fransa'da vergi mükellefi olarak yükümlülüklerim nelerdir?  

3) Bir hata veya unutma durumunda Fransa'daki vergi durumumu nasıl düzenli hale 

getirebilirim?  

 

1) Hangi devlette vergi mükellefiyim?  

 

Vatandaşlık durumuna bakılmaksızın, vergi mükellefinin bulunduğu ülke genellikle vergi mükellefinin 

bağlı olduğu ülkedir. Mükellefin vergiye tabi servetinin vergilendirme usullerini bu ülke belirler. Burada, 

sınırsız vergi yükümlülüğü söz konusudur.  

Vergilendirme ikametgâhı, mükelleflerin kişisel, ekonomik ve servet durumuna göre belirlenir.  
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Fransa ve yabancı bir ülke ile bağlantısı olan bir kişinin ikamet yeri konusunda ihtilaf olduğunda, 

yürürlükteki vergi anlaşması esas alınmalıdır. Fransa ve Türkiye ile bağlantısı olan bir kişi söz konusu 

olduğunda, Fransa - Türkiye Sözleşmesine atıfta bulunmak gerekir.  

Vergilendirme ikametgâhı ile ilgili şüpheli durumları göstermek için bir örnek verelim:  

- Bir ailenin biri Fransa'da diğeri Türkiye'de olmak üzere iki ikameti var;  

- Fransa'da ticari gelir elde ediyorlar;  

- Ayrıca Türkiye'de finansal ve gayrimenkul geliri elde ediyorlar;  

- Fransa ile Türkiye arasında sık sık seyahat ediyorlar. 

 

Sunulan olayda, bu hanenin hem Fransa hem de Türkiye ile kişisel ve ekonomik bağları bulunduğundan, 

vergilendirme ikametgâhının olduğu ülkeyi belirlemek başlangıçta zordur. Dolayısıyla bu durum, Vergi 

Sözleşmesi ışığında incelenmelidir.  

Fransa - Türkiye Sözleşmesinin 4. Maddesine göre, bir kişi, asıl ikametgahı, geçici ikametgahı, şirket 

merkezi, faaliyet yeri veya benzer nitelikteki herhangi bir başka kriter nedeniyle yerel mevzuatın 

nitelendirmesi ile bir kişi vergi mükellefi olarak değerlendirilir.  

Fransız yasalarına göre, bir kişi aşağıdaki kriterlerden birini taşıyorsa vergi mükellefi olarak 

nitelendirilir (Md. 4B Genel Vergi Kanunu – CGI):  

- Fransa’da ailesinin bulunduğu yerin ya da asıl ikatmetgahının Fransa olmasi; 

- Fransa'da, yapılan faaliyetin ek iş olduğu kanıtlanmadıkça, ücret karşılığı olsun ya da olmasın, 

bir işte çalışması;  

- Ekonomik çıkarlarının çoğunluğunun Fransa’da bulunması.  

Türk hukukuna göre, bir kişi aşağıdaki kategorilerden birine girdiğinde (madde 4 Gelir Vergisi Kanunu 

– GVK) vergi mükellefi (tam mükellefiyet) olarak nitelendirilir:  

- İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar;  

- Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar 

Türkiye’de oturma süresini kesmez.)  

Mükellef, hem Fransa'da hem de Türkiye'de vergi mükellefi olarak nitelendirilebiliyorsa, ikamet ettiği 

yer şu kriterlerden birine göre belirlenmelidir; daimi meskeni, hayati menfaatlerin merkezi, kalmayı 

adet edindiği bir ev veya vatandaşı olunan ülke (madde 4-2 Fransa-Türkiye Sözleşmesi). İkametgâhın 

tespit edilememesi durumunda, vergilendirme ikametgâhı iki devlet tarafından birlikte belirlenecektir.  

Vergilendirme ikametgâhının tespiti çok teknik bir mevzudur, dolayısıyla bu konuda mutlaka 

bir Avukattan yardım alınması tavsiye edilir.  
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[Not: Fransa'da vergi mükellefi olarak nitelendirilmemek de mümkündür. Bu durum, vergi mükellefinin, 

vergi mükellefi olmadan Fransa'da gelir elde ettiği veya Fransa'da varlıkları olduğu anlamına gelir. Bu 

hususta Fransa'daki vergi yükümlülükleri sınırlıdır. Yerleşik olmayanlar için özel kurallar geçerlidir. Bu 

mevzuyu “dar mükellefiyet” başlığı altında incelemek gerekir, ancak bunlar bu makalenin konusu değildir].  

Vergilendirme ikametgâhının Fransa olması durumunda, vergi mükellefinin bu statüsüyle ilgili vergi 

yükümlülüklerinin kapsamına eğilmek gerekir.  

2) Fransa'da vergi mükellefi olarak yükümlülüklerim nelerdir?  

Fransa'daki vergi mükellefleri, Fransa'da sınırsız vergi yükümlülüğüne tabidir.  

Bu, Fransa'da şunları beyan etmeleri gerektiği anlamına gelir:  

- Fransa'da ve yurtdışında elde ettikleri gelirlerin tamamını;  

- Toplam net değeri 1.300.000 € eşiğine ulaştığında, Fransa'da ve yurtdışında bulunan 

gayrimenkul varlıklarını (Gayrimenkul Varlık Vergisi / Impôt sur la fortune immobilière 

- IFI)  

- Bakiyeleri ne olursa olsun yurtdışında bulunan hesaplarını 

Bu nedenle, Fransa'daki vergi mükellefleri, Türkiye'de beyan edilmiş ve vergilendirilmiş olsa dahi, 

Türkiye’de elde ettikleri gelirleri Fransa'da da beyan etmelidir. Bu durum, özellikle emekli aylıkları, 

emlak gelirleri, finansal gelirler gibi gelirleri kapsamaktadır.  

Fransa aynı geliri ikinci kez vergilendirmeyecek, ancak bunu verginin derecelendirmesinin bir parçası 

(vergi dilimi) olarak dikkate alacaktır. Çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılmasına yönelik usuller 

Fransa - Türkiye Vergi Sözleşmesinde belirlenmiştir.  

Uluslararası vergi kurallarının karmaşıklığı göz önüne alındığında, vergi beyannameleri bağlamında 

hata yapılması mümkün olan ve de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.  

Durum böyleyse, bekleyip cezaları son derece ağır olabilecek bir vergi denetimine tabi tutulma riskini 

almak yerine, derhal harekete geçerek durumunuzu düzeltmek daha iyidir.  

3) Bir hata veya unutma durumunda Fransa'daki vergi durumumu nasıl düzenli hale 

getirebilirim?  

Fransa ile Türkiye arasında otomatik finansal bilgi değişimi için yeni mekanizmanın yürürlüğe girmesi 

ve medyada yer alan bu konudaki haber ve açıklamalar, her iki ülkedeki vergi mükelleflerinin vergi 

yükümlülüklerini güncellemelerine olanak tanıyor.  

Bu nedenle, Fransa’da daha önce beyan ettiğiniz vergileriniz bağlamında bir hata fark ederseniz veya 

Türkiye'de bulunan hesapları beyan etmek isterseniz, isteğe bağlı bir vergi beyanı düzeltilmesini 

mutlaka talep etmeniz gerekmektedir.  
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Düzeltme beyanı, daha önce beyan edilmemiş tüm unsurlarla ilgili olabilir: Gelir, mal varlığı ve hatta 

miras. Düzeltme süresi, ilgili vergilere ve bunların her birinin durumuna bağlı olarak en fazla on yıl 

geriye dönük şekilde değişir. Düzeltilen gelirlerin ispatının, yabancı makamlardan alınan evrak ve 

belgeler üzerinden yapılması gerekmektedir (Türkiye'de banka dekontu, vergi beyannamesi, vb.).  

Türkiye'de bulunan hesaplarının Fransa'da düzenli hale getirilmesi, vergi mükellefine her halükarda 

parasını daha özgürce kullanabilmesini sağlar (Türkiye'den Fransa'ya veya Fransa'dan Türkiye'ye para 

transferi).  

Her durumda, yükümlülüklerinizin ve haklarınızın sınırlarını doğru bir şekilde saptamak için, 

düzeltmeler aşamasında deneyimli Avukatlar eşliğinde hareket edilmesi önem arz eder.  

Son olarak, Fransız hükümetinin, vergi beyannamelerinde hata yapan vergi mükelleflerinin endişelerini 

anladığı belirtilmelidir. Bu çerçevede, 10 Ağustos 2018 tarih ve 2018-727 sayılı Güvene dayalı bir 

toplumun hizmetinde olan Devlet (ESSOC) yasası ile vergi konularında hata yapma hakkı tanıyarak, 

vergi mükellefi iyiniyetli olarak beyanında bir hata veya ihmal halinde, durumunu ceza ödemeden 

düzeltebilecek. Bu nedenle, vergi mükellefi, düzeltme, hata veya ihmalden kaynaklanan vergiyi ve 

gecikme faizini düşük bir oranla (%1,2) ödeyerek, cezai artış ve ceza ödemek zorunda kalmadan 

hesabını düzeltebilecektir.  

Yurtdışındaki hesapların düzenli hale getirilmesi bağlamında hata yapma hakkı öne sürülebilir ancak 

bir ceza indirimi elde edilip edilemeyeceği kesin değildir. 

 

Paris, 4 Aralik 2020  
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