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Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 27.2.1974
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde
Çifte Vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasar ESI» ve gerek çesi ile eki Anlaşma ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET VERGİLE
RİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN TASDİKİ HAKKINDA KANUN TASARISI
EK ANLAŞMA METNİNE İLİŞKİN GEREKÇE
Türkiye - Norveç iktisadî ilişkileri yönünden bu Anlaşma'nın önemi :
Bu Anlaşma ile iki memleket arasında gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirme önlenmekte ve her
iki memleket arasında ticaret, iktisat, kültür ve işçi akımı ilişkilerinde doğabilecek vergi meseleleri düzenlen
mektedir.
Anlaşma, Türkiye'de faaliyette bulunan bir Norveç müteşebbisinin veya Türkiye'ye gelmiş bir Norveç
sermayesinin elde ettiği kazançların, Türkiye ve Norveç'te çifte vergilendirilmesini önlemekte ve ayrıca bu
kazanç ve yatırımlara vergi yönünden uygulanacak esasları açıklığa kavuşturmaktadır.
Yabancı sermayenin Türkiye'de tabi olacağı vergi rejiminin devletler hukuku esaslarına uygun bir anlaş
ma ile tesbiti Türkiye'ye yabancı sermaye akımım teşvik edecektir. Sermayeden başka teknolojik bilgi trans
ferinin de kolaylaştırılması ve hızlandırılması için Anlaşma'da bir çok tedbir öngörülmüştür. Türkiye'nin
plân hedeflerine uygun olarak yabancı sermaye ve teknoloji akımı da bu Anlaşma ile teşvik edilebilecektir.
Norveç sermayesinin Türkiye'de elde edeceği temettü, faiz ve gayrimaddi hak bedelleri üzerinden vergi
kesinti haklarımız azami derecede saklı tutulmuştur. Uyguladığımız vergi teşvik tedbirlerinin Norveçli müte
şebbisler nezdinde cazibesini devam ettirebilmesi için özel hükümler konmuştur.
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Bu Anlaşma ile Türkiye'nin elde ettiği menfaatler, ilgili maddelerde ayrı ayrı belirtilecektir. Kısaca be
lirtmek gerekirse bu Anlaşma'nm yürürlüğe girmesiyle Norveç sermaye ve teşebbüsünün kendi kalkınma
argaçlarımıza uygun şekil ve şartlar altında yurdumuza gittikçe artan seviyelerde gelmesi imkânı sağlan
mış olacaktır.
Anlaşma maddelerinin gerekçesi :
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin ön
lenmesine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma, 31 maddeden meydana gelmiştir. An
laşma metninin maddeleriyle ilgili gerekçeler aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1. — Anlaşma'nm kapsamına giren kişiler.
Tasarının 1 nci madde hükmü gereğince, bu anlaşma Âkit Devletler'den birinin veya her ikisinin mukimi
olan kişilere uygulanır.
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin Âkit Devletler'den (Türkiye veya Norveç'ten)
birinin veya her ikisinin ülkesinde mukim kimselere uygulanacaktır. Bu Anlaşma, Âkit Devletler'den birin-'
de oturmakla beraber, gelirlerinin veya servetinin bir kısmı Âkit Devletler'den her birinde vergiye tabi tutu
lan şahısları da kapasamma almaktadır.
Madde 2. — Anlaşma'nın kapsamına giren vergiler,
Bu madde, anlaşma'nın kapsamına giren vergilerin tesbitinde ve tarifinde açıklığı temin etmek amacı güt
mektedir. Bu maddenin 1 nci fıkrasında tarh ve tahsil şekli ne olursa olsun, Âkit Devletler'den her birinin
siyasi bölümleri namına tahsil ettikleri gelir ve servet vergilerinin Anlaşma kapsamına girdiği belirtilmek
tedir. 2 nci fıkrada gelir ve servet vergilerinin kapsamı, 3 ncü fıkrada ise Anlaşma'nın Âkit Devletler'deki hali
hazır vergilerden hangilerine uygulanacağı belirtilmektedir. 4 ncü fıkra, bu Anlaşma'nın kapsamına giren
vergilerin aynı, benzeri veya onların yerini alarak ileride konacak vergilere de uygulanacağını öngörmek
tedir.
-Anlaşma'nm uygulanacağı halihazır

Norveç Krallığı yergileri şunlardır :

aa) Gelir ve servet üzerinden alınan millî vergiler ve belediye vergileri (vergi denkleştirme fonuna yapı
lan yardımlar da dahil)
Genellikle nerede ve nasıl sağlandığına bakılmaksızın bütün gelir ve kazançlar vergilendirilmektedir.
Gelir üzerinden alman vergiler şunlardır :
(1) Belediye gelir vergisi: Bu verginin oranı % 17 -20 arasında olup, belediyelerin çoğunluğu % 20 ora
nında bu vergiyi tarhederler.
(2) Vergi denkleştirme fonuna yapılan yardımlar. Yüzde 3 nispetindedir.
(3) Gelişmekte olan devletlere yardım için alınan özel vergi : Belediye vergisini ödemekle
olan bütün vergi mükellefleri yüzde 1 oranındaki bu vergiyi ödemekle yükümlüdürler.

yükümlü

(4) Millî gelir vergisi : Şirketler için bu verginin oranı % 26,5 dur.
Şirketler üzerindeki toplam vergi yükü yüzde 32,7 olmaktadır. Bu yükün hesaplanma şekli aşağıda gös
terilmiştir :
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Millî Gelir vergisi dışındaki vergiler kurum kazancının tamamı üzerinden alındığı halde millî gelir ver
gisi (MGV), kurum kazancından dağıtılan temettüler (T) düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden hesap
lanır.
Ük üç verginin yükü yüzde 24 ettiğine göre: MGV = 100 — 24 — T
(1) MGV = 76 — T
26,5
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X (100 — T)
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49.5 =

T
100
Dağıtılan temettü (T) = 67.3
Toplam vergi
= 100 — 67.3 = 32.7
Diğer vergiler 24 olduğuna göre millî gelir vergisi 32.7 — 28 =

8.7 etmektedir.

Görüldüğü üzere Norveç mukimleri (tam mükellefiyet tabi olanlar) için temettüler üzerindeki toplam ku
rumlar vergisi yükü 32.7'den ibarettir.
Halbuki Norveç mukimi olmayanlar (dar mükellefler) için dağıtılan temettü üzerinden yüzde 25 kesinti
(temettü vergisi) alınmaktadır ki, toplam vergi yükü 67.3 X % 25 = 16.8, 16.8 -f- 32.7 ^— 49.5 et
mektedir. Böylece 100 kurum kazancı üzerinden yabancı hissedara 51.5 ödeme yapılmaktadır' ki, bizdeki
duruma yakındır. (Bizde halen 48.75 ödenir.)
(5) Svalbard ve Jan Mayen adalarında ödenen ge'ir vergisi: Senelik 3 000 Kr. aşan gelirler üzerinden
% 10 oranında alınan bir vergidir. Bu vergiyi bu adalarda mukim şahıs ve kurumlar öder.
Servet üzerinden alınan vergilere gelince, genellikle kıymeti olan her şey vergiye tabidir. Safi servetin
hesaplanmasında, her aktifin piyasa değeri esas alınır. Servet üzerinden alınan çeşitli vergiler şunlardır :
(1) Belediye servet vergisi: Millî Servet Vergisi 1 Ocak 1969'dan itibaren kaldırıldığı için belediye
servet vergisi oranları yükseltilmiştir. Vergi oranı en az % 0.1 — % 0.4 ve en çok % 0.4 — % l'dir. Çe
şitli belediye bölgeleri bu sınırlar içinde kalmak şartiyle, vergi oranım kendileri tespit ederler.
(2) Svalbard ve Jan Mayen'de ödenen servet vergisi : Adı geçen bu adalarda mukim vergi mükellefleri
binde 2 nispetinde servet vergisine tabidirler.
(3) Gayrimenkullerdeıı alınan belediye vergisi: Bu vergiyi alıp almamakta kırsal bölge belediyeleri
serbest bırakılmışlardır. Fakat şehirsel bölgelerde bu verginin alınması mecburî olup, vergi oranı şehirlerde,
her 10 yılda bir yapılan değerlendirmeye göre binde 2 ilâ binde 7 arasındadır.
bb) Gayrimeukim sanatkârların ücretleri üzerinden alınan vergi: Bizde gelir vergisi içinde vergiye tabi olan
bu kazançlar, Norveç'te ayn bir vergiye tabi tutulmuştur. Bu vergi ödenen gayrisâfi ücretler üzerinden
hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz. Bazı profesyonel sanatçılar bu
vergiden muaf tutulmuştur. Bunlar kültür değişimi için Norveç'te bulunan diğer bir ülke uyruğundaki sa
natkârlardır. Verginin oram diğer şahıslar tarafından istihdam edilen profesyonel sanatçılar için % 20,
kendilerinin de rol aldıkları gösteriler düzenleyen profesyonel sanatçılar için % 10'dur.
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cc) Gelişmekte olan devletlere yardam için alınan özel vergi belediye gelir vergisini ödeyen bütün mü
kellefler bu vergiyi ödemekle yükümlüdürler. Verginin oranı yüzde l'dir.
dd) Deniz adamları vergisi: Bizde gelir vergisi için de vergiye tabi olan bu kazançlar, Norveç'te ayrı
bir vergiye tabi tutulmuştur. Bu vergi iki farklı şekilde tarhedilir. Bunlardan birincisi Norveç, Danimarka,
Finlandiya, İrlanda veya İsveç'te mukim bulunan denizcilere uygulanır. Bu devletlerde mukim bulunan
denizcilere uygulanan vergi, normal Norveç gelir vergisi unsurlarından yani mallî ve belediye gelir ver
gisi, kalkınmakta olan devletler için alman özel vergi ve vergi denkleştirme fonuna yapılan yardımlardan
ibarettir.,
Yukarıda sayılan devletlerin dışında mukim bulunan denizcilerden alınan vergi farklı olup vergi
oranı, denizcinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunması halinde % 10, aksi takdirde % 15'dir.
Madde 3. — Genel tanımlar:
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan deyimlerin yorumu için lüzumlu genel tanımlar yer almaktadır.
Birçok önemli deyimlerin tanımı, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilmiştir. «Malî ikâmetgâh» ve «iş
yeri» deyimleri 4 ncü ve 5 nci maddelerde tanımlanmıştır. Buna karşılık, «gayrimenkuller», «temettüler» gibi,
hususî gelir nevilerine ilişkin maddelerde geçen bazı deyimlerin tanımı bu maddenin hükmünde yer almamıştır.
Bu maddede sırasiyle «Türkiye», «Norveç», «bir âkit Devlet», «diğer âkit Devlet», «vergi», «kişi»,
«kurum», «kanunî merkez», «uyruk» «bir âkit Devlet teşebbüsü», «diğer âkit Devlet teşebüsü», ve «yetkili
makam» terimlerinin tanımı yer almaktadır. Türkiye terimi, devletler hukukundaki son gelişmelere uygun
olarak kıta sahanlığındaki iktisadî faaliyetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Deniz
ve eşiği ve deniz yatağı terimlerini kapsayan kıta sahanlığında son yıllarda birçok ülkelerde büyük ölçüde
tabiî gaz ve petrol aranıp bulunmakta ve işletilmektedir. Türkiye'de de benzeri faaliyetler
mevcuttur.
Maddede yer alan tanımla bunları vergileme hakkımız teyit edilmektedir.
Ayrıca Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerden herbirinin iç mevzuatındaki anlamları
taşıdığı da belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır.
Madde 4. — Malî ikâmetgâh:
İkametgâh kavramının çeşitli fonksiyonları olup, şu üç halde büyük önem taşımaktadır :
(a) Gerçek ve tüzelkişiler mevzuunda bir anlaşmanın uygulama alanının tespiti bahis konusu olduğunda;
(b) Çifte vergilendirmenin çifte ikametgâhtan doğmuş bulunduğu meselelerin hallinde;
(c) Çifte vergilendirmenin ikametgâh ile gelir kaynağı arasındaki ihtilâftan doğan meselelerin hallinde;
Bu maddenin 1 nci fıkrasıda, bir Âkit Devlet mukiminin ikametgâhını tayinde kullanılan kıstaslar öngö
rülmektedir. Bizim bakımımızdan kurumlar için kanunî merkez esası çok önemlidir. Çünkü fiilî iş merkezi
esası bizim için tespiti zor bir husustur. Kanunî merkez daha kolay tespit edilebilir. 2 nci fıkra bir kişinin,
Âkit Devletlerden her ikisinin de mukimi sayılması halinde çözüm yollarını öngörmektedir. 3 ncü fıkrada ise
bir tüzelkişinin her iki Âkit Devlette birden mukim sayılması halinde «Kanunî merkez» esasına göre ikâmet
gâhının tayin edileceği belirtilmektedir.
Madde 5. — İşyeri;
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunumuzun 7 ncİ
maddesinin 1 sayılı bendi uyarınca ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmesi, kazanç sahibinin Türkiye'de işye
rinin olması veya daimî temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyle sağlan
ması şartına bağlıdır. Aynı esas Kurumlar Vergisi Kanunumuzda da benimsenmiştir. Anlaşmaya göre işyeri
bulunan hallerde dar mükellef kurum veya gerçek kişilerin Türkiye'de elde ettiği kazançlar, Vergi kanunları
mızın ticarî kazanca ilişkin hükümlerine göre tespit edilecektir. İşyeri bulunmayan hallerde ise Türkiye'de elde
edilen gelirin Gelir Vergisi Kanunumuzun 7 nci maddesinde sayılan gelir unsurlarından mahiyet itibariyle han
gisine giriyorsa ona göre vergilendirilmesi gerekecektir.
Bu maddenin 1 nci fıkrasında «İşyeri» teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 2 nci fıkrada ise işyerinin
kapsamına giren iş tesisleri belirtilmektedir ki, bunlar; idare merkezi, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı,
taş ocağı veya bütün diğer tabiî kaynakların istihraç yeri ve süresi altı ayı aşan inşaat veya montaj şantiyesidir.
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Ancak inşaat veya montaj şantiyesinde kabul edilen bu 6 aylık süre, 14 ncü maddenin (serbest meslek faali
yetleri) sonuna eklenen bir fıkra ile inşaat ve montaj şantiyesiyle ilgili vergi tevkifatı hükmü ile birlikte dik
kate alınmalıdır. Bu durumda altı ay veya daha az süreli inşaat ve montaj şantiyelerinin vergilendirilmesinde
alınan istihkak bedeli üzerinden yüzde 10 tevkif at ile yetinilecek ancak mükellef dilerse safi kazancı üzerinden
vergilendirilmesi için beyanname verebilecektir. 6 ayı aşan faaliyetlerin işyeri sayılması ve ticarî kazanç hü
kümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. 3 ncü fıkrada, işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 4 ncü fıkra, bir
Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlet'te teşebbüs adına sözleşme akdine yetkili bir kişi aracılığı ile söz-.
leşme akdi halinde işyerinin var sayılmasıyle ilgililir. 5 nci fıkranın belli şartlar altında, simsar, genel komis
yoncu veya bağımsız statüye sahip bir başka aracı vasıtasıyle faaliyette bulunulma halinde işyerinin var sayılma
yacağı ile ilgilidir. 6 ncı fıkrada ise bir Âkit Devlet mukimi bir teşebbüsün diğer Âkit Devlet'te çeşitli faaliyet
lerde bulunması halinde, bu faaliyetlerin, farklı yerlerde yapılmış olsalar bile, tek bir işyeri olarak işlem göre
ceği belirtilmektedir. 7 nci fıkra ise iki ayrı Âkit Devlet'te mukim kurumların birbirlerini kontrol etmesinin, bu
kurumlardan birinin diğerine bağlı bir işyeri sayılması için yeterli bir şart olmadığını belirtmektedir.
Madde 6. — Gayrimenkul mal gelirleri :
Gayrimenkul mallardan elde edilen gelirleri vergilemek hakkı bu malların bulunduğu Devlete tanınmış
tır. Maddenin 2 nci fıkrasında gayrimenkul mal teriminin kapsamı belirtilmektedir; mevzuatımıza uygun ola
rak her türlü balık avlanma yerleri de bu fıkranın kapsamına sokulmuştur. 3 ncü fıkrada gayrimenkul mal
gelirlerini elde edebilme şekilleri belirtilmektedir. Türk mevzuatına göre kira ve hâsılat kirası halleri de bu
madde kapsamına girmektedir. 4 ncü fıkrada, 1 ve 3 ncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkullerinden ve bir serbest mesleğin icrasında kullanılan gayrimen'küllerden sağlanan gelirlere de uygulanacağı be
lirtilmektedir.
Madde 7. — Teşebbüs kazançları :
Teşebbüs kazançlarına ilişkin bu madde, bir çok bakımlardan işyeri kavramını tarif eden 5 nci maddenin
devamı ve sonucudur. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlet'te bulunan bir işyerinde elde ettiği
ticarî kazançların söz konusu işyerinin bulunduğu ülkede vergiye tabi tutulması esası, çifte vergilendirmeyi
önlemeye ilişkin milletlerarası anlaşmalarda kabul edilmiş durumdadır. Ancak bu konuda çifte vergilendir
meyi önlemek için, söz konusu işyerinden elde edilen ticarî kazancın hesaplanmasını sağlayacak hükümler
bu maddede yer almaktadır. Bu maddenin 1 nci fıkrası, bir teşebbüsün vergilendirilmesinde esas ilkeyi getir
mektedir. İkâmet Devleti vergileme hakkına sahiptir; eğer faaliyet diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyle
yürütülüyorsa, sadece bu işyerine atfedilebilecek kazançlar diğer Devlette vergilendirilebilir.
2 nci fıkrada işyerine ait kabul edilecek kazançların hesaplanmasındaki esaslar öngörülmektedir. Buna
göre işyerinin esas teşebbüsten ayrı bir teşebbüs olarak çalışması halinde elde edebileceği kazanç bu işyerine
izafe edilecektir.
3 ncü fıkra işyeri kazançlarından indirilecek giderler ile indirilmesi kabul edilmeyen unsurları belirtmek
tedir. Bunlar da genel merkezin veya Türkiye dışındaki diğer işyerlerinin gider ve zararlarına katılma paylarıyle bunlara ödenen faiz, komisyon, gayri maddî hak bedelleri ve benzeri ödemelerdir. Bu hüküm halen
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15 nci maddesinin 5 nci bendindeki esaslara uygun olup OECD Modelinde
yer alan hükmün tamamıyle aksi yöndedir. OECD Modeli gayet cömert bir şekilde anamerkezin giderlerine
katılma imkânı tanımaktadır. Bu hüküm böylece Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şekilde değiştirilmiştir.
4 ncü fıkra, sadece emtia alımında bulunan işyerine kazanç atfolunamayacağı hakkındadır. Bu hüküm
5 nci maddenin 3 ncü fıkrasına uygun olarak değiştirilmiştir.
5 nci fıkra ise, bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşmanın diğer hükümlerini saklı
tutmaktadır.
Madde 8. — Deniz, hava ve karayolu nakliyatı :
1 nci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlette uluslararası seyrüseferde bulunan deniz
taşıtlarının işletilmesinden sağladığı kazançların, bu d ğer Âkit Devlette ve bu Devletin kanunlarına göre ver
gilendirilmesini, fakat bu çeşit gelirler üzerinden alınan vergide yüzde 50 nispetinde bir indirim yapılmasını
öngörmektedir.
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2 nci fıkra, uluslararası seyrüseferde hava taşıtlarından veya karayolu nakliyatından sağlanan kazançların,
sadece teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hakkındadır.
3 ncü fıkra, İskandinav Hava Yolları Sistemi (SAS) tarafından sağlanan kazançlara ikinci fıkra hükümle
rinin uygulanacağı, ancak bu uygulamanın SAS'ın Norveçli ortağı olan şirketin, hissesi nispetinde SAS'tan sağ-:
ladığı kazanç payı ile sınırlı olduğu hakkındadır.
Madde 9. — Bağlı teşebbüsler :
Bu maddede, anaşirketler ve bunların filyalleri ile müşterek kontrol altında bulunan şirketler gibi bağlı
teşebbüsler söz konusudur. Bu hallerde teşebbüslerin beyannameleri, bunların kendi. aralarındaki özel ilişki
sebebiyle bir memlekette elde ettikleri vergiye tabi kazançları göstermediği takdirde, bir Âkit Devletin vergi
makamlarının bu teşebbüslerin vergiye tabi kazançlarına, bu şekilde gösterilmeyen gelirleri ilâve edebilecek
lerini öngörmektedir. Böyle hallerde bir düzeltme şüphesiz norimal olup, bu madde herhangi bir açıklamayı
gerektirmemektedir. Madde hükümleri ancak her iki teşebbüs arasında özel şartların mevcut olduğu hallerde
uygulanacaktır. İşlemler serbest piyasanın normal ticarî şartları dahilinde cereyan ettiği takdirde, bağlı teşeb
büslerin beyanlarında herhangi bir düzeltme yapılması söz konusu değildir.
Madde 10. — Temettüler :
Temettülerin vergilendirilmesi meselesi anlaşma yapan memleketler yönünden oldukça önemlidir. Memle
ketimizde -Kurumlar Vergisi nispetinin diğer devletlere nazaran çok düşük olması, vergi anlaşmalarında te
mettülerin vergilendirilmesi konusunda büyük güçlükler doğurmaktadır. Zira genellikle vergi anlaşmalarında
Kurumlar Vergisi, kurumun veya işyerinin bulunduğu devlete bırakılmakta, bunlar vasıtası ile sağlanan temet
tülerin vergilendirilmesi ise, temettü sahibinin mukim bulunduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. Kurumlar Ver
gisi nispetimiz % 25, dar mükellef lehtarına ödenen temettülerde tevkifat % 35 olup toplam % 51.25 vergi
yükü söz konusudur. Norveç'te ise, Norveç mukimi olmayanlar (dar mükellefler) için dağıtılan temettü üzerin
den yüzde 25 kesinti (Temettü- Vergisi) alınmaktadır ki toplam vergi yükü 49.5 etmektedir. Böylece 100 ku
rum kazancı üzerinden yabancı hissedara 51.5 ödeme yapılmakta olup, bizdeki duruma yakındır. (Bizde
48.75 ödenir.)
Türkiye ile Norveç arasında temettülerin nispeti şu şekilde tespit edilmiştir.
Türkiye ile Norveç arasında temettülerin nispeti şu şekilde tespit edilmiştir.
(a) Temettü lehdarı, temettüleri ödeyen kurumun sermayesinin en az c/c 25ini elinde bulunduran bir ku
rum ise (Şahıs şirketleri hariç) temettülerin gayrisafi tutarının:
(i Türkiye'de % 25'ini,
(ii) Norveç'te % 20'sini,
(b) Bütün diğer hallerde temettülerin gayrisafi tutarının :
(i) Türkiye'de % 30'unu,
(ii) Norveç'te % 25'ini,
aşamaz.
Temettü lehdarının, temettüleri ödeyen kurumun mukimi bulunduğu diğer Âkit Devlette temettüleri sağ
layan iştirakin fiilen bağlı bulunduğu bir işyerine sahip olması halinde 7 nci madde hükümlerinin uygulana
cağı, 4 ncü fıkrada belirtilmiştir. 5 nci fıkrada ise dar mükellefiyete tabi bir kurumun kazançlarının önce
7 nci maddeye göre vergilendirilmesi, kalan kısmın ise, işyerinin bulunduğu Devletin iç mevzuatına göre ver
gilendirilmesi öngörülmektedir.
Madde 11. — Faizler :
Faizler konusunda da en önemli nokta, kaynak memleketin faizlere uygulayacağı vergi tevkifat nispetinin
tespiti meselesidir. Bizim mevzuatımızda tevkifatın gayrisafi miktar üzerinden yüzde 20 olarak konulmuş ol
masına rağmen, kalkınma hamlelerimiz bakımından yabancı sermayeye muhtaç olduğumuz gözönüne alın
mış ve nispet yüzde 15 olarak tespit edilmiştir. Esasen birçok kredi anlaşmalarında vergi borçlu tarafından
. yüklenilmektedir. Bunun yanında 23 ncü maddeye (Çifte vergilendirmenin önlenmesi) konulan bir hükümle,
faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde kaynak Devletine tanınan vergi tevkif atı hakkının Türkiye'nin kalkınma
amaçlarına uygun olarak yüzde 10 nispetinin altına düşürülmesi halinde ise Norveç'in en az yüzde 10 mahsup
hakkı tanıyacağı öngörülmüştür.
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Vergi hukukuna farazi mahsup denilen bu usul sayesinde Norveç kredileri Türkiye'ye daha avantajlı
şartlarla girebilecektir. Çünkü faizleri elde eden Norveç'te mukim müteşebbisler, âdeta Türkiye'de vergi ödemişçesine, Norveç'te bu gelirleri üzerinden ödeyecekleri vergilerden en az yüzde 10 mahsup hakkına sahip
olacaklardır.-Böylece bizim almaktan vazgeçtiğimiz vergilerin Norveç Maliyesince tarh ve tahsili önlenerek
teşvik tedbirlerimiz etkili bir halde işleyebilecektir. Üçüncü fıkrada Türkiye ve Norveç Hükümet ve Merkez
Bankalarına ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden istisna edilmesi öngörülmüştür.
4 ncü fıkrada faiz teriminin kapsamı belirtilmektedir.
5 nci fıkrada bir işyeri vasıtasiyle sağlanan faizlerin ticarî kazanç hükümlerine tabi olacağı öngörülmüştür.
6 ncı fıkrada özel bir hal belirtilmektedir.
7 nci fıkrada ise bizim Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 17 nci maddesinde yer alan, örtülü kazanç hali be
lirtilmektedir. Bu halde fazla kısım faiz sayılmayarak Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit
Devletlerin mevzuatına göre vergilendirilecektir.
Madde 12. — Gayrimaddî hak bedelleri :
Yürürlükteki mevzuatımızda gayrimaddi hakların devri veya kiralanması dolayısiyle ödenen bedeller yüz
de 20 tevkifata tabi bulunmaktadır. Ancak Norveç ile yapılan Anlaşmada kalkınma amaçlarımıza uygun ola
rak bu nispet yüzde 10'a indirilmiştir. Kalkınma amaçlarımıza uygun olarak bu nispetin yüzde 10'un altına
indirilmesi halinde ise Norveç'in yüzde 10 farazi mahsup hakkı tanıması şartı, faizler için olduğu gibi, bu
madde kapsamına giren bedeller için de 23 ncü madde de yer alan bir hükümle sağlanmıştır.
Üçüncü fıkrada gayrimaddi hak bedeli teriminin kapsamı belirtilmektedir.
Dördüncü fıkrada, bir işyeri vasıtasiyle sağlanan gayrimaddî hak bedellerinin ticarî kazanç hükümleri
ne tabi olacağı öngörülmüştür.
Beşinci fıkrada özel bir hal belirtilmektedir.
Altıncı fıkrada ise Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 17 nci maddesinde yer alan örtülü kazanç hali be
lirtilmektedir. Bu halde ödemelerin fazla kısmı, gayrimaddî hak bedeli sayılmayarak Anlaşmanın diğer hü
kümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin mevzuatına göre vergilendirilecektir.
Madde 13. — Sermaye değer artış kazançları :
Gayrimenkul malların mülkiyetinin devrinden doğan kazançların vergilendirilmesi, bu malların bulun
duğu Âkit Devlet'e tanınmıştır.
Ayrıca bir işyerinin aktifine dahil menkul malların mülkiyetinin devrinden doğan kazançların vergilendi
rilmesi hakkı da, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlet'e tanınmaktadır. Fakat 22 nci maddenin 3 ncü fıkrasın
da belirtilen menkul malların devir ve temlikinden doğan kazançların sadece söz konusu malların anılan mad
de gereğince vergiye tabi bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirileceği belirtilmiştir.
Maddenin 4 ncü fıkrasında diğer Devlet'te menkul kıymetler borsasına kayıtlı veya orada mukim bir ku
rum tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve tahvillerin devir ve temlikinden doğan kazançların, devirin bu
diğer Devlet'in mukimine yapılmış bulunması ve edinme ile devir ve temlik tarihleri arasındaki sürenin 2 se
neyi geçmemiş olması şartıyle bu diğer Devlet'te vergilendirilebileceği öngörülmüştür. Yalnız bu fıkranın hü
kümleri Âkit Devletler'den her birinin sermayesi tamamen veya kısmen hisselere bölünmüş b.ulunan ye işbu
Devlet'in mukimi olan bir kurumdaki hisselerin veya intifa haklarının devir ve temliki dolayısiyle diğer Âkit
Devlet mukimi olan bir şahsın sağladığı kazançları, söz konusu hisselerin veya intifa haklarının devir ve
temlikinden önceki 5 yıl içerisinde işbu şahsın adı geçen ilk Devlet'in mukimi olmuş bulunması şartıyle, ken
di mevzuatına göre vergilendirme hakkını etkilemez.
Madde 14. — Serbest meslek faaliyetleri :
Serbest meslek faaliyetlerinde OECD modelinde Norveç mukimi bir şahsın Türkiye'de her zaman kul
landığı bir çalışma yeri (fixed base) bulunmadıkça Türkiye'nin bu şahsı vergilendirme hakkı yoktur. Halbuki
Anlaşmaya konulmasını sağladığımız bu hüküm ile serbest meslek faaliyetleri kaynak ilkesine çok yakın bir
şekilde vergilendirilecektir. Bu maddenin 1 nci fıkrasında faaliyetin çalışma yeri şartına bakılmaksızın her
hangi bir şekilde Türkiye'de yapılması halinde vergilendirme hakkı Türkiye'ye de tanınmaktadır. 2 nci fıkra
da bu hükme bir istisna getirilmektedir. Ancak kaynak ilkesine bağlı olarak 3 ncü fıkra ile de Türkiye dışınMillet Meclisi
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da icra edilen faaliyetler dolayısıyle yapılan ödemelerden de yüzde 10 nispetinde kesinti hakkımız sağlanmış
tır. 4 ncü fıkrada da bu kesintilerin, kurumlara yapılan ödemelere de uygulanacağı belirtilmiştir. 5 nci fık
rada ise inşaat veya montaj şantiyelerinde süre 6 ayı geçmezse bu faaliyetle ilgili ödemelerin yüzde 10 tevkifata tabi olacağı belirtilmiştir.
Madde 15. — Ücretler :
Anlaşmanın 16, 18 ve 19 ncu maddeleri saklı kalmak üzere hizmet faaliyetlerinde hizmeti yapanın mu
kim olduğu Âkit Devlet esas itibariyle, vergileme hakkına sahiptir, hizmet diğer Âkit Devlet'te ifa edilmişse,
vergilendirme hakkı bu diğer Deviet'e tanınmıştır.
Serbest meslek kazançlarında ve ücretlerde vergileme hakkı, faaliyetin icra edildiği Deviet'e ait ise de,
faaliyetin 183 günü aşmaması halinde, bu Devlet'in vergilendirme hakkı yoktur. Bu takdirde ikamet Devlet'i
bu ücret ve kazançları vergileme hakkına sahibolacaktır. Uluslararası seyrüseferde işletilen bir deniz veya
hava taşıtında icra edilen bir işe karşılık ödenen ücretler, kurumun kanunî merkezinin bulunduğu Âkit
Devlet'te vergilendirilecektir,
Madde 16. — Yönetici istihkakları :
Bir Âkit Devlet'te mukim bir gerçek veya tüzelkişinin diğer Devlet'te mukim bir kurumun yönetim veya
denetim kurulu üyesi sıfatıyle aldığı primleri, ikramiyeleri, huzur haklarını ve diğer benzeri ödemeleri kapsa
maktadır. Bu hizmetlerin nerede ifa edildiğinin tespiti bazen büyük güçlükler arz ettiğinden madde, bu hiz
metleri söz konusu kurumun mukim bulunduğu memlekette yapılmış gibi muameleye tabi tutmaktadır. Yani
bu gibi istihkaklar kurumun mukim bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilecektir.
Madde 17. — Artist ve sporcular :
Artist ve sporcu faaliyetleri kazançlarının faaliyetin yapıldığı Âkit Devlet'te vergilendirileceği esası benim
senmiştir. Bu hüküm, 14 ncü maddede ve 15 nci maddede yazılı esaslara bir istisna teşkil etmektedir.
Bu madde Anlaşmada yer almasaydı bir işverene tabi ve muayyen bir işyerine bağlı olarak çalışan sa
natkâr ve sporcuların 15 nci maddeye göre diğer hallerde ise serbest meslek erbabı olarak 14 ncü maddeye
göre vergilendirilmeleri gerekecekti.
Bu madde profesyonel sanatkâr ve sporcuların vergilendirilmesi konusunda sık sık ortaya çıkan güçlük
lerin bertaraf edilmesini mümkün kılar. Diğer taraftan çok sert hükümler, bazı hallerde kültürel münasebet
lere bir engel teşkil edebilir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması için 2 nci fıkra ile; «Eğer faaliyet, bu Devlet'te
diğer Âkit Devlet, onun siyasî bölümlerinden biri veya bu diğer Devlet'te kamuya yararlı sayılan bir müesse-:
se veya kuruluş tarafından finanse edilen bir ziyaret vesilesiyle diğer Âkit Devlet'in bir mukimi tarafından
icra ediliyorsa sağlanan bu gelirler, bu faaliyetin icra edildiği Âkit Devlet'te vergilendirilmeyebilir», hükmü
getirilmiştir,
Madde 18. — Emekli maaşları :
19 ncu madde kapsamı dışında kalan hallerde ödenen emekli maaşları ancak bunları elde edenin mukim
bulunduğu Devlet'te vergilendirilir. Bu hüküm dul ve yetim maaşları ile geçmiş bir hizmet dolayısıyle öde
nen diğer benzeri istihkakları da kapsar. Bu madde 19 ncu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri kapsamına gir
meyen ve Deviet'e veya onun siyasî bölümlerine veya mahallî idarelere yapılan hizmetler karşılığında elde
edilen emeklilik maaşlarına da uygulanabilir.
Madde 19. — Kamu görevleri :
Bu madde kamu görevleri dolayısıyle ödenen ücret ve emekli maaşlarını kapsar. Maddenin 1 nci fıkrası
Âkit Devletler'in uygulama sahasını özel hükümlere tayin ve tespit edebilecekleri genel bir ilkeyi getirmek
tedir. Bu fıkra yabancı diplomat ve konsoloslara uygulanan devletlerarası hukuk kurallarının sahasını sınır
lama gayesini gütmeyip bu kuralların kavramadığı halleri derpiş etmektedir. 2 nci fıkrada ise kamu iktisadî
kuruluşlarında çalışanlar hakkında bu madde hükmünün değil fakat 15, 16 ve 18 nci madde hükümlerinin
uygulanacağı öngörülmüştür.
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Madde 20. — Öğrenci ve öğretmenler :
Bir Âkit Devlet'in uyruğu olan ve diğer Âkit Devlet'te yalnızca öğrenim veya meslekî yetişme için geçici
olarak bulunan öğrenci veya stajyerlerin geçimi, öğrenimi, veya meslekî yetişmesi ile ilgili masraflarını karşı
lamak üzere aldığı paralar, bu diğer Âkit Devlet dışındaki kaynaklardan sağlanmaları şartıyle, bu diğer Dev
let'te vergilendirilmez. Aynı esas, geçici bir süre için bulunan öğretmenlere de uygulanacaktır. Ayrıca bir
Âkit Devlet uyruğunun diğer Âkit Devlet'te, senede 183 günü aşmayan süre veya süreler için, öğrenim ve
ya meslekî yetişmesiyle ilgili hizmetlerden sağladığı istihkakların kaynağı ne olursa olsun, hizmetin görüldü
ğü Âkit Devlet'te vergilendirilmeyeceği esası da getirilmektedir.
Madde 21. — Müteferrik gelirler :
Bu madde Âkit Devletler'den birinde doğan gelirlere kaynak esasının, bu devletlerin dışında doğan ge
lirlere ise ikâmet esasının uygulanabileceğini öngörmektedir.
Madde 22. — Servet :
Maddenin uygulama sahasına giren servet vergileri, 2 nci maddede belirtilen vergilerdir.
Türk vergi mevzuatında genel bir servet vergisi bulunmamakla beraber ileride böyle lîir vergi konulduğu
takdirde Norveç yatırımlarının tabi olacağı rejimi tespit etmek zorunludur. Ayrıca Norveç'te benzeri bir ver
gi vardır.
Madde 23. — Çifte vergilendirmeyi önleme usulleri :
Bu Anlaşmada yarı istisna yarı mahsup sistemi benimsenmiştir. Temettü, faiz, gayrimaddî hak bedelleri
ve bir kısım sermaye değer artış kazançları (Md. 13/4) ile bir kısım serbest meslek kazançlarından (Md. 14/3
ve 5) elde edilen gelirler için mahsup (2 nci fıkra), diğerleri için (1 nci fıkra) istisna sistemi kabul edilmiştir.
Mahsup teriminin hem kurumlar yergisini hem de kaynakta kesilen gelir vergisini kapsayacak şekilde uygula
nacağı her iki tarafça da görüşmelerde mutabık kalınan bir husustur. Böylece kurum kazançlarını vergilendir
dikten sonra, hissedarlara dağıtılsın dağıtılmasın kalan kısım üzerinden kaynakta bir gelir vergisi tevkifat
hakkımız saklı tutulmuştur. 10 ncu maddenin 5 nci fıkrası da bunu teyidetmektedir.
1 nci fıkrada kabul edilen istisna usulü müterakkiliğin uygulanmasına imkân vermektedir. Buna göre me
selâ bir Türkiye mukiminin Norveç'te elde ettiği gayrimenkul mal gelirleri Türkiye'de Gelir Vergisinden is
tisna edilecek, ancak Gelir Vergisi nispetlerinde müterakkiliğin uygulanması bakımından bu gelir diğer ge
lirleriyle birleştirilerek bulunacak nispet, Norveç'te elde ettiği bu geliri hariç olmak üzere, diğer gelirlerine uy
gulanabilecektir.
Maddenin 3 ncü fıkrası Türkiye'de mukim bulunan bir şirketin sermayesinin en az yüzde 25'ini kontrol
eden Norveç mukimi bir şirketin, bu iştirakinden dolayı sağladığı temettülerin Norveç'te tamamen vergiden
istisna edilmesini öngörmektedir. Bu hüküm Türkiye'de Norveç yatırımlarım teşvik edebilecektir.
4 ncü fıkra uyarınca Norveç mukimi bir kişi Türkiye'de doğan ve orada, Türk ekonomisini teşvik amaciyle Türk mevzuatında öngörülen özel tedbirler dolayısiyle yüzde 10'un altına indirilen bir nispet ile ver
gilendirilen faiz ve gayrimaddî hak bedelleri elde ederse, ikinci fıkradaki mahsup esasları dahilinde bu faiz ve
gayrimaddî hak bedellerinin gayrisafi tutarının en az yüzde 10'u Norveç'te bu gelirlerden alınan vergiden
mahsup edilecektir. Böyle bir farazî mahsup hakkı yatırımların teşviki bakımından faydalı olup Norveç mü
teşebbislerine tanıyacağımız vergi teşvik tedbirlerinin Norveç Hükümeti tarafından vergilendirilerek tesirsiz
.hale gelmesini önlemektedir.
Madde 24. — Ayırım yapılmaması :
Bu madde ile her iki Âkit Devlet'in birbirlerinin uyruklarına ve teşebbüslerine ait işyerlerine vergilendirme
bakımından herhangi bir ayırım yapılmaması esasları getirilmiştir.
Ayrıca, bir Âkit Devlet, kendi mukimleri için kabul ettiği medenî durum veya aile sorumlulukları ile
ilgili şahsî indirimleri, dar mükellefiyete tabi olanlara tanımak zorunda değildir. Ayrıca yatırımları teşvik
gayesiyle konulan istisna ve muafiyetler, diğer Akıt Devlet'in aynı gerçek kişi ve kurumlara aynı yatırımlar
için uyguladığı teşvik tedbirlerinin miktar ve nispetini aşmayacak şekilde sınırlandırılabilir. Son olarak dar
mükellefiyete tabi olanlara ödenen temettüler farklı bir vergi kesintisine tabi tutulabilir.
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Bu maddenin son fıkrasında ise bu madde hükümlerinin, Norveç'i, Norveç Vergi kanunlarının 17 nci ve
22 nci kısmı gereğince kendi uyruklarına ve Norveç'te doğmuş şahıslara verilen olağanüstü vergi muafiyetini,
Norveç uyruğundaki ebeveynlerden Norveç'te doğmamış bulunan Türk uyruklarına da tanımaya zorlayacak
şekilde yorumlanamayacağı öngörülmüştür. Bu hüküm Norveç mevzuatına ilişkin bir özel durumu aksettir
mektedir.
Madde 25. — Bilgi mübadelesi :
Çifte vergilendirmeyi önlemeye ilişkin bir Anlaşmanın tatbiki iki Âkit Devlet'in vergi idareleri arasın
da duruma göre, yakın bir işbirliğini gerektirir. Millî vergi mevzuatı ve Anlaşma ile ilgili kuralların uygulan
masını gerektiren olayların tespiti için hangi hallerde bilgi teati edileceği, bu maddede belirtilmektedir.
Madde 26. — tdarî yardımlaşma. :
Bu madde ile Âkit Devletler, ikinci maddede yer alan vergilerle ilgili olarak karşılıklı yardımlaşmayı
taahhüt etmektedirler.
Ayrıca Anlaşmaya konan bir hükümle bir Âkit Devlet'in diğer Âkit Devlet'te hizmet faaliyeti ifa eden uy
ruklarının, bu faaliyetlerle ilgili vergi meselelerinin halli için kendi Devletlerinin yetkili bir makamının bu mak
satla diğer Devlet'e gönderdiği memurların yardımına başvurabileceği öngörülmüş olup bu son derece önemli
bir keyfiyettir. Böylece Türk Elçiliği nezdinde görevli memurlarımıza aynen Norveç'teki vergi avukat ve mü-;
şavirleri seviyesinde temsil ve hareket yetkileri sağlanmıştır.
Madde 27. — Sulh usulü :
Bu madde, Anlaşmanın uygulanması ile ilgili hususlarda başvurulacak sulh usulü esaslarını belirtmektedir.
Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, bir Anlaşmaya varmak için kendi aralarında haberleşebilecekleri,
şifahi görüş teatisi sulh yoluyla Anlaşmayı kolaylaştıracaksa, bunun Âkit Devletlerin yetkili makamlarının
temsilcilerinden müteşekkil bir komisyonda yapılabileceği de öngörülmüştür.
Madde 28. — Diplomasi ve konsolosluk memurları:
Bu maddenin 1 nci fıkrası ile diplomasi ve konsolosluk memurlarının, gerek devletler hukukunun genel ku
rallarına, gerek özel Anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarını etkilemediği belirtilmek
tedir.
Maddenin 2 nci fıkrasına göre bu gibi memurların görevli bulundukları devlette, özel anlaşmalar veya
devletler hukuku hükümlerine göre vergilendirilmeyen gelir ve servet unsurları, kendilerini gönderen devlet
tarafından vergilendirilebilecektir.
3 ncü fıkrada ise Gelir Vergisi Kanunumuzun 3 ncü maddesinin 2 sayılı bendinde yer olan hükme benzer
bir esas öngörülmüştür. Norveç'te görevli Türk diplomasi ve konsolosluk memurlarının, Türkiye'de Gelir
Vergisi bakımından tam mükellefiyete tabi olmaya devam edecekleri bu Anlaşma bakımından da hükme bağ
lanmıştır.
Madde 29. — Bölgesel teşmil :
Bu maddeye göre Anlaşmanın, 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendi gereğince açıkça Anlaşma
nın kapsamı dışında tutulmuş olan Norveç arazisinin herhangi bir kısmına da teşmil edilebileceği belirtil
mektedir. Maddenin 2 nci fıkrasında ise anlaşmanın feshedilmesi halinde, bu Anlaşmanın uygulanmasının
teşmil edildiği herhangi bir bölgede de Anlaşmanın yürürlükten kalkacağı öngörülmüştür.
Madde 30. — Yürürlüğe girme : .
Anlaşmanın her iki Âkit Devlet'te usulüne göre onaylanarak yürürlüğe gireceğini ve her iki Âkit Dev
let'te hangi vergilendirme dönemleri için uygulanacağını belirtmektedir. Buna göre şayet onay belgeleri
1972 yılı içinde teati edilirse Anlaşma, bu tarihte yürürlüğe girecek ve 1 Ocak 1973 gününde veya.daha
sonra başlayan vergilendirme dönemleri için tarhedlecek gelir ve servet vergilerine uygulanacaktır.
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— 11 Madde 31. — Yürürlükten kalkma :
Anlaşmanın her iki Âkit Devlet'in biri tarafından feshedilmedikçe, yürürlükte kalacağını belirtmektedir.
Fesih usulleri ve fesih halinin her iki Âkit Devlet'te hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade edeceği
belirtilmiştir. Buna göre şayet 1978 yılı içinde feshedildiği takdirde Anlaşma, 1 Ocak 1979 gününde veya da
ha sonra başlayan vergilendirme dönemleri için tarhedilecek gelir ve servet vergilerine artık uygulanmaya
caktır.

Dışişleri Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/64
Karar No. : 11

15 . 5 .1974

Yüksek Başkanlığa
«Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun tasarısı», ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyle, Komisyonumuzda incelenip görüşül
müştür.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede açıklanan hususlar
Komisyonumuzca
da uygun mütalâa edilmiş ve adı geçen tasarının aynen kabul edilmesine, 9 Mayıs 1974 günü yapılan toplantı
da karar verilmiştir.
Plan Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
Zonguldak
C. Karakaş

Başkanvekili
Zonguldak
M. Zeki Okur

Sözcü
İstanbul
R. Ülker

Kâtip
Konya
A. Kökbudak

Ankara
S. Selek

Bursa
M. Emekli

İstanbul
H. Aksay

İstanbul
C. Suer

-

İstanbul
H. Ülman
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Bütçe Plan Komisyonunun Raporu
Millet Meçlisi
Bütçe Plan Komisyonu»
Esas No. : 1/64
Karar No. : 47

25.3 . 1975

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyrulan «Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet
Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile, ön havalesi uyarınca Dışişleri Ko
misyonu raporu, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve gö
rüşüldü.
Sözü edilen anlaşma ile iki ülke arasında gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirme önlenmekte ve
ticaret, iktisat, kültür ve işçi akımı ilişkilerinde meydana gelecek vergi sorunları düzenlenmektedir.
Anlaşma, yabancı sermayenin Türkiye'ye akışı, sermaye yanında bilgi transferinin de kolaylaştırılması açı
sından bazı tedbirleri de bünyesinde taşımaktadır. Özellikle, planlı kalkınma döneminde yabancı sermaye
ve teknoloji akımının memleketimiz lehinde kullanılabilmesi açısından anlaşmanın sağlayacağı fayda aşikâr
dır. Faiz ve temeddüler açısından memleketimizin bir kaybı söz konusu değildir. Norveç sermayesinin Türkiyede elde edeceği temeddü, faiz ve gayri maddi hak bedelleri üzerinden vergi ve kesinti haklarımız azamî de
recede saklı tutulmaktadır. Kaldıki Türkiye'nin elde edeceği menfaatler ilgili maddelerin tedvininde ayrı ay
rı yer almaktadır.
Anlaşmanın tamamı 31 maddeden oluşmaktadır. 29 maddesi Anlaşmanın genel esaslarını diğer iki mad^
desi ise yürürlüğe konma ve yürürlükten kaldırma şartlarını düzenlemektedir. Tümü üzerinde yapılan görüş
meler sonunda tasarı komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında imzalanan Anlaşmanın onanmasını düzenleyen tasarı
nın 1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Ayrıca
tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Sivas
V. Bozath

Başkan V.
Adıyaman
A. Unsal

Sözcü
Kastamonu
H- Tosyalı

Kâtip
Elâzığ
H. Buz

Çanakkale
0. 0. Çaneri
İmzada bulunamadı
Ihtirazî kayıt eklidir.

Erzurum
R. Danışman

Eskişehir
S. Öztürk
^imzada bulunamadı

Giresun
O. Yılmaz
lhtirazî kayıt eklidir

Güjnüşhane
T. Yücel

İstanbul
M. Parlar

İzmir
C. Karagözoğlu
İmzada bulunamadı
lhtirazî kayıt eklidir.

İzmir
Y. Ergenekon

Kayseri
C. Cebeci

Kütahya
A. M. Ablum

»Manisa
H. Okçu

Sivas
A. Durakoğlu
lhtirazî kayıt eklidir

Tekirdağ
Y. Alparslan
Ihıtirazî kayıt eklidir.
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Ortak İhtiraz! kayıt
Millet Meclisi Plân Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır.
Bu ihtirazî kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir.
Çanakkale
O. O. Çaneri

Giresun
O. Yılmaz

İzmir
C. Karagözoğlu

>
Tekirdağ
Y. Alparslan
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H Ü K Ü M E T İ N TEKLİFİ

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte
Vergilendirmenin
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine
İlişkin
Anlaşma'nın
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında 16 Aralık 1971 tarihinde Ankara'da im
zalanan, Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun sözü geçen Anlaşmaya ilişkin onay belgelerinin teati tarihinden itibaren yürür
lüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu

yürütür.
27 . 2 . 1974

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
İV. Erbakan

Devlet Bakanı
O. Eyüboğlu

Devlet Bakanı
/. H. Birler

Devlet Bakanı
S. A. Emre

Adalet Bakanı
Ş. Kazan

Millî Savunma Bakanı
H. Işık

İçişleri Bakanı
O. As il t ürk

Dışişleri Bakanı
T. Güneş

Maliye Bakanı
D. Baykal

Millî Eğitim Bakanı
M. Üstündağ

Bayındırlık Bakanı
E. Çevikçe

Ticaret Bakanı
F. Adak

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
S. Çizrelioğlu

Güm. ve Tekel Bakanı
M. Türkmenoğlu

Gıda T. ve Hay. Bakanı
K. Özal

Ulaştırma Bakanı
F. Güley

Çalışma Bakanı
Ö. Sav

En. ve Tab. Kay. Bakanı
A. Doğru

En. ve Tab. Kay. Bakanı
C. Kayra

Turizm ve Tan. Bakanı
O. Birgit

İmar ve İskân Bakanı
A. Topuz

Köy İş. ve Koop. Bakanı
M. Ok

Orman Bakanı
A. Şener

Başbakan
B. Ecevit

Genç. ve Spor Bakanı
M. Yılmaz Mete
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTİRİŞÎ

Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında
Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte
Vergilendirmenin
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların
Düzenlenme
sine İlişkin
Anlaşmanın
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında
Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte
Vergilendirmenin
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların
Düzenlenme
sine İlişkin
Anlaşmanın
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. -— Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET VERGİLE
RİNDE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNE VE DİĞER BAZI HUSUSLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
VE
NORVEÇ KRALLIĞI
Gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmeyi önlemek ve diğer bazı hususları

düzenlemek

amacıyle

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE MUTABIK KALMIŞLARDIR :
Madde — 1
ANLAŞMA'NIN KAPSAMINA GİREN KİŞİLER
Bu Anlaşma, Âkit Devletler'den birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanır.
Madde — 2
ANLAŞMA'NIN KAPSAMINA GİREN VERGİLER
1. Bu Anlaşma, tarih ve tahsil şekline bakılmaksızın Âkit Devletler'den herbiri veya bunların siyasî bö
lümleri veya mahallî idareleri namına salman gelir ve servet vergilerine uygulanır.
2. Menkul ve gayrimenkul malların mülkiyetinin devrinden doğan değer artış kazançları vergileriyle, ser
maye yeniden değerleme kazançları vergileri dahil olmak üzere toplam gelir, toplam servet veya gelir veya ser
vetin unsurlart üzerinden alınan vergiler, gelir ve servet vergileri sayılır.
3. Anlaşma'nın uygulanacağı
hâlihazır vergiler şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti için:
aa) Gelir Vergisi;
bb) Kurumlar Vergisi;
(Bundan böyle «Türk Vergisi» olarak anılacaktır);
b) Norveç Krallığı için: '
aa) Gelir ve servet üzerinden alınan millî vergiler ve belediye vergileri (vergi denkleştirme fonuna ya
pılan yardımlar da dahil)
(Statlige og kommunale skatter av inntekt (herunder innbefattet avgifter til skattefordelingsfondet «Fellesskatten») og av formue);
bb) Gayrimukim sanatkârların ücretleri üzerinden alınan vergi
(Avgifter pa honorarer som tilfaller kunstnere bosatti utlandet);
cc) Gelişmekte olan devletlere yardım için alınan özel vergi (saerskatt til utviklingschjelp);
dd) Deniz adamları vergisi (sjomannsskatt)
(Bundan böyle «Norveç Vergisi» olarak anılacaktır.)
4 — Anlaşma, halihazır vergilere ilâve edilecek veya onların yerini alacak aynı veya benzeri mahiyetteki
ileride konulacak vergilere de uygulanır. Âkit Devletler'in yetkili makamları Anlaşma'nın kapsamına giren
vergi mevzuatlarında yapılacak önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.
Madde — 3
GENEL TANIMLAR
1. Metin farklı bir yorumu gerektirmedikçe bu Anlaşma bakımından:
(a) «Türkiye» terimi, Türkiye mevzuatı gereğince ve devletler hukukuna uygun olarak kıta sahanlığındaki
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tabiî kaynakların aranmasına ve işletilmesine ilişkin Türkiye'nin hükümranlık haklarının icra edilebileceği
bütün sahalar da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetini belirtir.
«Norveç» terimi, Norveç mevzuatı gereğince ve devletler hukukuna uygun olarak, deniz yatağına ve yer
altına ve buralardaki tabiî kaynaklara ilişkin Norveç haklarının icra edilebileceği bir saha olarak gösterilmiş
veya bundan sonra gösterilebilecek olan Noryeç karasularına bitişik bütün sahalar da dahil olmak üzere, Nor
veç Krallığını belirtir; bu terim Spitzbergen'i (Bear adaları ile birlikte), Jan Mayen'i ve Avrupa dışında
Norveç'e bağlı yerleri kapsamaz.
(b) «Bir Âkit Devlet» ve «Diğer Âkit Devlet» terimleri, metinde kullanıldığı yere göre, Türkiye Cumhuri
yetini veya Norveç Krallığını belirtir. .
(c) «Vergi» terimi, metinde kullanıldığı yere göre, bu Anlaşma'nın 2 nci maddesinde yer alan herhangi
bir Türk vergisini veya Norveç vergisini belirtir.
(d) «Kişi» terimi, bir gerçek kişiyi ve bir şirketi kapsar.
(e) «Şirket» terimi, bütün tüzelkişileri veya vergileme yönünden tüzelkişi sayılan bütün kuruluşları belir
tir.
bütün kuruluşları belirtir.
f) «Kanunî merkez» terimi, Türkiye bakımından Türk Ticaret Kanununa göre kanunî genel merkezi ve
Norveç bakımından Norveç Kanununa göre kurulan bir teşebbüsün idare merkezini belirtir.
(g) «Uyruk» terimi,
aa) Türkiye ile ilgili olarak «Türk Vatandaşlığı Kanunu»na göre Türk Vatandaşlığını haiz bütün ger
çek kişileri ve Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata göre kurulmuş bulunan bütün tüzelkişileri, şahıs or
taklıklarını ve dernekleri;
bb) Norveç ile ilgili olarak, Norveç vatandaşlığını haiz bütün gerçek kişileri ve Norveç'te yürürlükte bu
lunan mevzuata göre kurulmuş bulunan bütün tüzelkişileri, şahıs ortaklıklarını ve dernekleri kapsar.
(h) «Bir Âkit Devlet teşebbüsü» ve «Diğer Âkit Devlet teşebbüsü» deyimleri, sırasıyle, bir Âkit Devlet
mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü be
lirtir;
(i) «Yetkili makam» terimi;
aa) Türkiye'de, Maliye Bakanı'nı veya onun yetkili temsilcisini,
bb) Norveç'te, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nı veya onun yetkili temsilcisini belirtir;
2 — Analşma'nın bir Âkit Devlet tarafından uygulanmasında, başka şekilde tanımlanmamış olan bütün
deyimler, metin farklı bir yorumu gerektirmedikçe, o Devlet'in bu Anlaşma'nın konusunu teşkil eden vergi
lerle ilgili kanunlarında belirtilen anlamı taşırlar.
Madde — 4
MALÎ İKAMETGÂH
1. Bu anlaşma bakımından «Bir Âkit Devlet mukimi» deyimi, anılan Devlet'in mevzuatı gereğince, ikâ
metgâhı, meskeni, kanunî merkezi, iş merkezi veya benzer mahiyette diğer herhangi bir kıstas dolayısıyle ver
giye tabi tutulan bütün kişileri belirtir.
2. Bir gerçek kişi, 1 nci fıkra hükmüne göre Âkit Devletler'den herbirinin mukimi sayıldığı takdirde du
rum, aşağıdaki esaslara göre çözümlenir:
a) Bu kişi, daimî bir ikâmetgâha sahip bulunduğu Âkit Devlet'in mukimi sayılır. Her iki Âkit Devlet'te
daimî ikâmetgâhı mevcutsa, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin en yakından bağlı bulunduğu (hayatî menfaatle
rinin merkezi) Âkit Devlet'in mukimi sayılır;
b) Bu kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin bulunduğu Âkit Devlet tayin edilemiyorsa veya Âkit
Devletler'den hiç birinde daimî mesken sahibi değilse, mutaden oturduğu Âkit Devlet'in mukimi sayılır;
c) Bu kişi Âkit Devletler'den herbirinde mutaden oturur veya hiçbirinde mutaden oturmaz ise, uyruğa
olduğu Âkit Devlet'in mukimi sayılır;
d) Bu kişi Âkit Devletler'den herbirinin uyrukluğunu haiz ise veya hiç birinin uyruğu değilse, Âkit Dev
letlerin yetkili makamları sulh usulüyle meseleyi hallederler.
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3. Gerçek kişiler dışında kalan bir kişinin, 1 nci fıkra hükmüne göre Âkit Devletler'den herbirinin mu
kimi sayılması halinde, kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlet'in mukimi addedilir.
Madde — 5
İŞYERİ
1. Bu Anlaşma bakımından «îşyeri» deyimi, teşebbüsün faaliyetini kısmen veya tamamen yürüttüğü
sabit iş tesisini belirtir.
2. «îşyeri» deyimi, şunları kapsar:
a) İdare Merkezi;
b) Şube;
c) Büro;
d) Fabrika;
e) Atelye;
f) Maden ocağı, taş ocağı veya bütün diğer tabiî kaynaklar istihraç yeri;
g) Süresi altı ayı aşan inşaat veya montaj şantiyesi
1 Aşağıdaki hallerde işyeri var sayılmaz:
a) Tesisler, teşebbüse ait emtianın sadece stoklanması, teşhiri veya teslimi amaçıyle kullanılırsa;
b) Teşebbüse ait emtia sadece stoklama, teşhir veya teslim amaçıyle depolanırsa;
c) Teşebbüse ait emtia, bir başka teşebbüs tarafından sadece işlenmek üzere depolanırsa;
d) Bir sabit iş tesisi, teşebbüs için sadece

bir

emtia satın alınması veya bilgi toplanması amaçıyle kullanılır

sa;
e) Bir sabit iş tesisi, teşebbüs için sadece reklâm, bilgi sağlanması, bilimsel araştırmalar veya hazırlayıcı
veya yardımcı mahiyette benzer faaliyetler için kullanılırsa:
4. Bir Âkit Devlet'te diğer Âkit Devlet'in bir teşebbüsü namına hareket eden bir şahıs - 5 nci fıkrada be
lirtilen bağımsız bir statüden yararlanan acenta hariç - ilk Devlet'de, adı geçen teşebbüs adına sözleşmeler
akdine yetkili ise ve bu yetkisini kullanıyorsa, bu faaliyetleri teşebbüs için emtea alımıyla sınırlı olmamak
şartıyle, işbu şahıs teşebbüsün işyeri sayılır.
5. Bir Âkit Devlet teşebbüsü kendi mutad faaliyetleri çerçevesinde kalmaları şartıyle, bir
nel komisyoncu veya bağımsız statüyü haiz bir. başka aracı vasıtasıyle diğer Âkit Devlet'te
mekle, bu diğer Devlet'te bir işyerine sahip sayılmaz.
6. Bir Âkit Devlet mukimi bir teşebbüs, diğer Âkit Devlet'te bazıları kendisinin işyerinin
nın içinde bazıları ise dışında bulunan çeşitli faaliyetlerde bulunur ise, bütün bu faaliyetler o
yerlerde yapılmış olsa bile, tek bir işyerinin faaliyetleri olarak işlem görürler.

simsar, bir ge
faaliyet göster
faaliyet sahası
Devlet'te farklı

7. Bir Âkit Devlet mukimi bir şirketin, diğer Âkit Devlet mukimi veya o Devlet'te faaliyette bulunan
bir şirketi (bir işyeri veya düzeni temsilci aracılığı ile olsun, olmasın) kontrol etmesi veya onun tarafından
kontrol edilmesi hali, kendi başına, bu şirketlerden herhangi birinin, diğerinin işyeri sayılmasına yeterli de
ğildir.
Madde — 6
GAYRİMENKUL MAL. GELİRLERİ
1. Gayrimenkul mal gelirleri, bu malların bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilebilir.
2. «Gayrimenkul» terimi, bu malların bulunduğu Âkit Devlet'in mevzuatına göre tanımlanır. Bu terim
her halükarda gayrimenkullerin teferruatını, tarım ve orman işletmelerinin tesisatı ve teçhizatı ile hayvan
larını, her türlü balık avlanma yerlerini, gayrimenkul mülkiyetine ilişkin özel hukuk hükümlerinin uygulan
dığı hakları, gayrimenkul intifa hakları ile maden ocaklarının, kaynakların ve diğer yeraltı servetlerinin işlet
me veya işletme imtiyazlarından doğan sabit veya değişken bedeller üzerindeki hakları kapsar; gemiler, va
purlar ve hava taşıtları gayrimenkul mal sayılmazlar.
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3. 1 nci fıkra hükmü, gayrimenkul malların işletilmesi, adı kira veya hasılat kirası suretiyle kiralanma
sı ve diğer bütün şekillerde kullanılmasından doğan gelirlere uygulanır.
4. 1 ve 3 ncü fıkra hükümleri, bir teşebbüsün gayrimenkullerinden ve keza bir serbest mesleğin icrasın
da kullanılan gayrimenkul mallardan sağlanan gelirlere de uygulanır.
Madde — 7
TEŞEBBÜS KAZANÇLARI
1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün kazançları, teşebbüs diğer Âkit Devlet'teki faaliyetini o Devlet'te bulu
nan bir işyeri vasıtasıyle yürütmedikçe sadece bu Devlet'te vergilendirilir.
Eğer teşebbüs faaliyetini diğer
Âkit Devlet'te bulunan bir işyeri vasıtasıyle yürütüyorsa, kazançların, yalnızca işyerine izafe edilebilen kıs
mı, diğer-Âkit Devlet'te vergilendirilebilir.
2. Bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devletteki faaliyetini o Devlet'te bulunan bir işyeri vasıtasıyle
yürütüyorsa, bu işyerinin aynı veya benzeri şartlarda, aynı veya benzeri faaliyet gösteren ve kendisinin işye
ri durumunda bulunduğu teşebbüsle tamamen müstakil bir şekilde faaliyette bulunan ayrı ve bağımsız bir
teşebbüs olsa idi ne kazanç elde edecek idiyse, bu işyerine Âkit Devletlerden herbirinde o kazançlar izafe
edilir.
3. Bir işyerinin kazançlarının tespitinde, işyerinin bulunduğu Devlet'te veya başka yerlerde bu işyeri ta
rafından güdülen amaçlar için yapılmış olan giderlerin indirilmesi kabul edilir. Bununla beraber, teşebbüsün
kendisinin veya diğer ülkelerde bulunan diğer işyerlerinin zarar ve giderlerine katılmalarla bu işyeri tarafın
dan teşebbüs merkezi veya onun diğer bürolarından birine gayrimaddî hak bedelleri, faizler, komisyonlar ve
diğer benzeri ödemeler namıyle ödenen miktarlar dolayısıyle böyle bir indirim kabul edilmez.
4. Bir işyerinin kendi teşebbüsü için sadece mal satın almış olması dolayısıyle, bu işyerine herhangi bir
kazanç izafe edilmez.
5. Kazançlar, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrıca hükme bağlanan gelir unsurlarını ihtiva ettiği
takdirde o maddeler hükümleri, işbu madde hükümlerinden etkilenmez.
Madde — 8
DENİZ, HAVA VE KARAYOLU NAKLİYATI
1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlet'te uluslararası seyrüseferde deniz taşıtlarının işletil
mesinden sağladığı kazançlar, bu diğer Âkit Devlet'te ve bu Devlet'in kanunlarına göre vergilendirilebilir,
fakat bu gibi gelirler üzerinden, bu diğer Âkit Devlet'te alınabilecek vergi, % 50 nisbetinde indirilir.
2. Uluslararası seyrüseferde hava taşıtlarından veya uluslararasında karayolu nakliyatından sağlanan ka
zançlar, sadece teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilir.
3. 2 nci fıkra hükümleri Norveç, Danimarka ve İsveç müşterek hava taşıma birliği olan
İskandinav
Hava yolları sistemi (SAS) tarafından sağlanan kazançlara uygulanır; ancak bu uygulama, İskandinav Hava
yollan sisteminin (SAS) Norveçli ortağı olan Det Norske Luftfartselskap A / S (DNL) tarafından hissesi nis
betinde adı geçen kuruluştan sağlanan kazanç payı ile sınırlıdır.
Madde — 9
BAĞLI TEŞEBBÜSLER
a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetimine, kontrolüne veya finansmanı
na doğrudan veya dolaylı şekilde katıldığı, veya
b) Aynı kişiler hem bir Âkit Devlet teşebbüsü hem de diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetimine, kont
rolüne veya finansmanına doğrudan veya dolaylı şekilde katıldıkları,
ve her iki halde de, her iki teşebbüs, ticarî ve malî ilişkilerinde bağımsız teşebbüsler arasında kararlaştırılacak
şekilden farklı olarak kabul edilen veya ettirilen şartlarla birbirlerine bağlı bulundukları takdirde, bu teşebbüsMillet Meclisi
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lerden birinin bu şartlar olmasa idi elde etmiş olacağı ve fakat bu şartlar sebebiyle elde edemediği kazanç
lar, bu teşebbüsün kazancına katılabilir ve ona göre vergilendirilebilir.
Madde — 10
TEMETTÜLER
1. Bir Âkit Devlet mukimi bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen temettü
ler, bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber, bu temettüler, temettüleri ödeyen şirketin mukimi bulunduğu Âkit Devlet'te, bu dev
letin mevzuatına göre vergilendirilebilir; fakat bu suretle alman vergi :
(a) Eğer temettüler lehdarı, temettüleri ödeyen şirketin sermayesinin en az yüzde 25'ini elinde bulundu
ran bir şirket ise (şahıs şirketleri hariç), temettülerin gayrisafi tutarının :
(i) Türkiye'de yüzde 25'ini;
(ii) Norveç'te yüzde 20'sini;
(b) Diğer bütün hallerde temettülerin gayrisafi tutarının :
(i) Türkiye'de yüzde 30'unu;
(ii) Norveç'te yüzde 25'ini,
aşamaz.
3. Bu maddede kullanılan «Temettü» terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa hakların
dan, kurucu hisselerinden veya alacaklar hariç diğer kazanç paylarından sağlanan gelirleri ve keza, temettü
dağıtan şirketin mukimi bulunduğu Devletin vergi mevzuatına göre hisse senetleri geliri sayılan diğer şirket
hisselerinden doğan gelirleri kapsar.
4. Bir Âkit Devlet temettü lehdarı, temettüleri ödeyen şirketin mukimi bulunduğu diğer Âkit Devlet'te te
mettüleri sağlayan iştirakin fiilen bağlı bulunduğu bir işyerine sahipse, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri uygu
lanmaz. Bu takdirde 7 nci madde hükümleri uygulanır.
5. Bir Âkit Devlet'teki faaliyetlerini orada bulunan bir işyeri aracılığı ile icra eden diğer Âkit Devlet
şirketinin kazançları, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısmı üzerinden, işyerinin bulundu
ğu Devlet'te ve 2 (a) fıkrasına göre vergilendirilebilir.
Madde — 11
FAİZ
1. Bir Âkit Devlet'te doğan ve diğer Âkit Devlet'in bir mukimine ödenen faizler, bu diğer Devlet'te ver
gilendirilebilir.
2. Bununla beraber, bu faizler hasıl oldukları Âkit Devlet'te ve bu Devlet'in mevzuatına göre vergi
lendirilebilir, fakat bu suretle alınan vergi, faiz miktarının yüzde 15'ini aşamaz.
3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın :
(a) Norveç'te hasıl olan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Merkez Bankasına (Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası) ödenen faizler Norveç vergisinden istisna edilecektir.
(b) Türkiye'de hasıl olan ve Norveç Hükümetine veya Norveç Bankasına (Norges Bank) ödenen faiz
ler, Türk vergisinden istisna edilecektir.
4. Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, devlet tahvillerinden ve ipotek garantisine bağlı olsun olma
sın veya kazanca iştirak şartını taşısın taşımasın istikraz tahvillerinden ve her nevi alacaklardan doğan gelir
ler ile bu gelirlerin hasıl olduğu Devlet'in vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan bütün diğer gelirleri
kapsar.
5. Bir Âkit Devlet'te mukim faiz lehdarının, faizlerin doğduğu diğer Âkit Devlet'te faizleri doğuran
alacağın fiilen ilgili bulunduğu bir işyeri var ise, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu takdirde
7 nci madde hükümleri uygulanır.
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6. Borçlu bizzat bir Âkit Devlet veya bu Devlet'in bir siyasî bölümü veya bir mahallî idaresi veya bir
mukimi olduğu takdirde, faizler bu Devlet'te doğmuş sayılır; bununla beraber, bir Âkit Devlet'in mukimi
olsun veya olmasın, faiz borçlusunun, bir Âkit Devlet'te faizleri doğuran istikrazın kendisi için akdedildiği ve
bu faizleri ödemekle yükümlü bir işyeri var ise söz konusu faizler, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlet'te
doğmuş sayılır.
7. Borçlu ve alacaklı arasında veya her ikisi ile üçüncü şahıslar arasında mevcut özel ilişkiler dolayısıyle ödenen faiz miktarı, faizlerin aidolduğu alacak dikkate alınarak, bu nevi ilişkilerin mevcut bulunmaması
halinde borçlu ile alacaklı arasında kararlaştırılacak olan faiz miktarını aştığı takdirde bu madde hüküm
leri ancak bu son miktara uygulanır. Bu takdirde ödemelerin fazla kısmı, Âkit Devletler'den her birinin
. mevzuatına göre ve bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde bulundurularak vergiye tabidir.
Madde — 12
GAYRtMADDÎ HAK BEDELLERİ
1. Bir Âkit Devlet'te doğan ve diğer Âkit Devlet'in bir mukimine ödenen gayrimaddî hak bedelleri, an
cak bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber, gayrimaddî hak bedelleri, bunların doğduğu Âkit Devlet'te ve bu Devlet mevzuatına
göre vergilendirilebilir; ancak alınan vergi, gayrimaddî hak bedellerinin gayrisafi miktarının % 10'unu
aşamaz.
3. Bu maddede kullanılan «gayrimaddî hak bedeli» deyimi, sinema filmleri ile televizyon film ve bant
ları dahil olmak üzere, edebî, artistik veya ilmî bir eser üzerindeki telif hakkının; bir ihtira beratının, sınaî
veya ticarî bir alâmeti farikanın; bir resim veya bir modelin, bir planın, gizli bir formül veya bir imalât
usulünün kullanılması veya kullanma imtiyazı ile bir sınaî ticarî ve ilmî teçhizatın kullanılması veya kullan
ma imtiyazı ve sınaî, ticarî veya ilmî alanlarda elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgiler için ödenen her nevi
bedelleri kapsar.
4. Bir Âkit Devlet mukimi gayrimaddî hak bedeli lehdarmın, gayrimaddî hak bedellerinin hasıl olduğu
diğer Âkit Devlet'te gayrimaddî hak bedellerini doğuran hak veya malın fiilen bağlı bulunduğu bir işyeri var
ise, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanır.
5. Borçlu bizzat bir Âkit Devlet veya bu Devlet'in bir siyasî bölümü veya bir mahallî idaresi veya bir mu
kimi olduğu takdirde, gayrimaddî hak bedelleri bu Devlet'te doğmuş sayılır. Bununla beraber, bir Âkit Dev
let mukimi olsun veya olmasın gayrimaddî hak bedeli borçlusunun bir Âkit Devlet'te gayrimaddî hak bede
linin ödenmesine amil olan sözleşmenin kendisi için akdedildiği ve bu gayrimaddî hak bedelini ödemekle
yükümlü bir işyeri var ise, anılan gayrimaddî hak bedelleri, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlet'te doğmuş
sayılır.
6. Borçlu ve alacaklı arasında veya her ikisi ile üçüncü kişiler arasında mevcut özel ilişkiler dolayısıyle
ödenen gayrimaddî hak bedeli, bu bedelin aidolduğu hak veya bilgi dikkate alınarak, bu nevi ilişkilerin
mevcut bulunmaması halinde borçlu ile alacaklı arasında kararlaştırılacak olan gayrimaddî hak bedelini aştı
ğı takdirde, bu madde hükümleri ancak bu son, miktara uygulanır. Bu takdirde, ödemelerin fazla kısmı,
Âkit Devletler'den her birinin mevzuatına göre ve bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde bulundurularak
vergiye tabidir.
Madde — 13
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
1. 6 nci maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul mallar mülkiyetinin devrinden doğan kazanç
lar, bu malların bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilebilir.
2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlet'te sahibi bulunduğu bir işyerinin aktifindeki menkul
mallarla bir Âkit Devlet mukimi bir kişinin diğer Âkit Devlet'te bir serbest meslek faaliyetini icra amacıyle
kullandığı sabit bir çalışma yerine ait menkul malların devir ve temlikinden doğan kazançlar ile işbu işyeriMillet Meclisi
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nin (yalnız veya teşebbüsün bütünüyle beraber) veya işbu sabit çalışma yerinin mülkiyetinin devrinden doğan
kazançlar, bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir.
3. Bununla beraber 22 nci maddenin 3 ncü fıkrasında belirtilen menkul malların devir ve temlikinden
doğan kazançlar sadece, söz konusu malların anılan madde gereğince vergiye tabi bulunduğu Âkit Devlet'te
vergilendirilir.
4. 1 nci, 2 nci ve 3 ncü fıkralarda anılanların dışında kalan bütün malların devir ve temlikinden doğan
kazançlar, sadece, devredenin mukim bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilir. Bununla beraber, diğer Devlet'
te menkul kıymetler borsasına kayılı veya orada mukim bir şirket tarafından çıkarılan hisse senetlerinin
ve tahvillerin devir ve temlikinden doğan kazançlar, devirin bu diğer Devlet'in mukimine yapılmış bulun
ması ve edinme ile devir ve temlik tarihleri arasındaki sürenin iki seneyi geçmemiş olması şartıyle, bu diğer
Devlet'te vergilendirilebilir, bu bendin uygulanması bakımından, bu çeşit devir ve temliklerden sağlanan
kazançlar şirketin kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlet'te elde edilmiş sayılır.
5. 4 ncü fıkranın hükümleri Âkit Devletler'den her birinin, sermayesi tamamen veya kısmen hisselere bö
lünmüş bulunan ve işbu Devlet'in mukimi olan bir şirketteki hisselerin veya intifa haklarının devir ve tem
liki dolayısıyle diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şahsın sağladığı kazançları, söz konusu hisselerini veya in
tifa haklarının devir ve temlikinden önceki 5 yıl içerisinde işbu şahsın adı geçen ilk Devlet'in mukimi olmuş
bulunması şartıyle, kendi mevzuatına göre vergilendirme hakkını etkilemez.
Madde — 14
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ
1. Bir Âkit Devlet mukiminin, bir serbest meslek faaliyetinden sağladığı kazançlar,
faaliyet diğer Âkit
Devlet'te icra edilmedikçe, sadece bu Âkit Devlet'te vergilendirilir. Faaliyetin diğer Âkit Devlet'te icra
olunması halinde, bu faaliyet dolayısıyle elde edilen kazançlar, diğer Devlet'te vergilendirilebilir.
2. 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet'te bir serbest
meslek faaliyetinden sağladığı kazançlar, aşağıdaki hallerde sadece, bu kişinin mukim bulunduğu ilk sözü edi
len Devlet'te vergilendirilir:
a) İstihkak sahibi, bir takvim yılı içinde toplam olarak 183 günü aşmayan bir süre veya süreler ile di
ğer Âkit Devlet'te bulunursa; ve
b) İstihkak, diğer Devlet mukimi olmayan bir kişi tarafından veya onun adına ödenirse; ve
c) İstihkak, istihkakı ödeyen kişinin diğer Âkit Devlet'te bulunan bir işyeri,
Veya sabit çalışma yeri tarafından yüklenilmemişse.
3. 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın bir Âkit Devlet mukimi tarafından diğer Âkit Devlet mukimi
bir kişiye, ilk Âkit Devlet dışında icra edilen bir serbest meslek faaliyeti karşılığı ödenen istihkaklar,- bu
ilk Âkit Devlet'te ve anılan istihkakların gayrisafi miktarının '% 10'unu aşmayan bir nispet üzerinden vergi
lendirilebilir.
4. Bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarındaki hükümler, bir teşebbüs tarafından, bir serbest meslek fa
aliyeti şeklinde ifa edilen işlere ait istihkaklara da uygulanır.
5. 7 nci madde ile işbu maddenin 1, 2,-3 ve 4 ncü fıkraları hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet
mukimi tarafından, bu Âkit Devlet'te süresi altı ayı aşmayan bir inşaat veya montaj şantiyesi ile ilgili ola
rak ifa edilen bir faaliyet sebebiyle, diğer Âkit Devlet'in bir teşebbüsüne ödenen istihkaklar, ilk Âkit Dev
let'te, bu istihkakların % 10'unu geçmeyen bir nispette vergilendirilebilir.
Madde — 15
ÜCRETLER
1. 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin hizmet
karşılığı sağladığı ücret, maaş ve benzeri bedeller, hizmet diğer Âkit Devlet'te icra edilmedikçe, sadece bu
Devlet'te vergilendirilir. Hizmetin diğer Âkit Devlet'te icra edilmesi halinde, bu hizmet dolayısıyle alman üc
retler, bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir.
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2. Aşağıda zikredilen durumlarda, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet'te hizmet erbabı ola
rak aldığı ücretler, 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın sadece bu ilk sözü edilen Devlet'te vergilendirilir.
a) İstihkak sahibi bir takvim yılı içinde toplam olarak 183 günü aşmayan bir süre veya süreler ile di
ğer Âkit Devlet'te bulunursa, ve
b) İstihkak diğer Devlet mukimi olmayan bir kişi tarafından veya onun adına ödenirse, ve
c)

İstihkak, bu ücreti ödeyen kişinin diğer Âkit Devlet'te bulunan bir işyeri tarafından yüklenilmemiş-

se.
3. Uluslararası seyrüseferde işletilen bir deniz veya hava taşıtında icra edilen bir işe karşılık ödenen üc
retler, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Dev
let'te vergilendirilir.
Bununla beraber Norveç, Danimarka ve İsveç müşterek hava taşıma birliği, İskandinav Havayolları sis
temi (SAS) tarafından uluslararası seyrüseferde işletilen bir hava taşıtında icra edilen bir işe karşılık olan ve
bir Norveç mukimi tarafından elde edilen ücretler, sadece Norveç'te vergilendirilir.
Madde — 16
YÖNETİCİ İSTİHKAKLARI
Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet'te mukim bir şirketin yönetim veya denetim kurulu üyesi
sıfatıyle aldığı primler, ikramiyeler, huzur hakları ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlet'te vergilendirilebilir.
Madde — 17
ARTİST VE SPORCULAR
1. Tiyatro, sinema, radyo veya televizyon artsitleri gibi profesyonel sanatçılar ile müzisyenlerin ve spor
cuların, bu sıfatla serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler, 14 ve 15 nci madde hükümlerine ba
kılmaksızın, bu faaliyetlerin icra edildiği Âkit Devlet'te vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber bu Devlet'te icra edilen faaliyetler, diğer Âkit Devlet, onun siyasî
bölümlerinden
biri veya mahallî idareleri veya bu diğer Devlet'te kamuya yararlı sayılan bir müessese veya kuruluş tara
fından finanse edilirse 1 nci fıkrada belirtilen gelirler anılan faaliyetlerin icra edildiği Âkit Devlet'te vergilendirilmeyebilir.
Madde — 18
EMEKLİ MAAŞLARI
19 ncu maddenin 1 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, geçmiş bir hizmet dolayısıyle bir Âkit Dev
let mukimi bir kişiye ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri istihkaklar, sadece bu Devlet'te vergilendirilir.
Madde — 19
KAMU GÖREVLERİ
1. Bir kişiye, bir Âkit Devlet'e veya bir siyasî bölümüne, bir mahallî idareye gördüğü kamu görevi ma
hiyetindeki hizmet karşılığında bu Âkit Devlet veya bir siyasî bölümü veya bir mahallî idare tarafından
doğrudan veya bunlarca kurulmuş fonlardan ödenen istihkaklarla emekli maaşları o Devlet'te vergilendirile
bilir.
2. Âkit Devletler'den biri veya onun siyasî bölümleri ile mahallî idarelerden biri tarafından
yürütülen
ticarî veya sınaî bir faaliyet çerçevesinde görülen bir hizmet karşılığı ödenen istihkaklara veya emekli maaş
larına, 15, 16 ve 18 nci maddeler hükümleri uygulanır.
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Madde — 20
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER
1. Bir Âkit Devlet'in uyruğu ve diğer Âkit Devlet'te yalnızca öğrenim veya meslekî yetişme için geçici
olarak bulunan bir öğrenci veya stajyerin geçimi, öğrenimi veya meslekî yetişmesi ile ilgili masraflarım
karşılamak üzere aldığı paralar, bu diğer Âkit Devlet'in dışında kalan kaynaklardan sağlanmaları şartıyle,
bu diğer Devlet'te vergilendirilmez.
2. Aynı şekilde, bir Âkit Devlet uyruğu olan ve diğer Âkit Devlet'te öğretim ve bilimsel araştırmalar
yapmak amacıyle geçici olarak bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin, iki yılı aşmayan bir süre veya
süreler için öğretim veya araştırma karşılığı aldığı istihkaklar, bu diğer Âkit Devlet dışındaki kaynaklar
dan gelmek kaydıyle, bu diğer Devlet'te vergiden müstesnadır. Bu çeşit ödemelerin adı geçen ilk Devlet'teki
kaynaklardan elde edilen kısmı, işbu Devlet'te vergilendirilebilir.
3. Bir Âkit Devlet uyruğu olan ve diğer Âkit Devlet'te öğrenimi veya meslekî yetişmesi ile ilgili tatbikî
bilgiler edinmek amacıyle bir takvim yılı zarfında 183 günü aşmayan bir süre veya sürelerde bu diğer Âkit
Devlet'te bulunan öğrenci veya stajyerlerin aldıkları istihkaklar, bu hizmetin görüldüğü Âkit Devlet'te ver
giden müstesna tutulur.
Madde — 21.
MÜTEFERRİK GELİRLER
1. Bir Âkit Devlet'te doğan ve işbu anlaşmanın öı çeki maddelerinde açıkça belirtilmeyen gelir unsurları,
bu Devlet'te vergilendirilebilir.
2. Her iki Âkit Devlet'in dışındaki kaynaklardan doğan gelir unsurları, bu anlaşmanın önceki maddeleri
uyarınca diğer Âkit Devlet'te vergiye tabi olmamaları şartıyle, sadece işbu gelirleri elde eden kişinin mukim
bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilir.
Madde — 22.
SERVET
1. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tamamlanan gayrimenkul mallardan teşekkül eden servet, bu malların bu
lunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilebilir.
2. Bir teşebbüse ait bir işyerinin aktifine dahil menkul mallardan veya serbest meslek faaliyetlerinde kul
lanılan bir sabit çalışma yerine ait menkul mallardan teşekkül eden servet, işyerinin veya sabit çalışma yerinin
bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilebilir.
•
3. Uluslararası seyrüseferde işletilen deniz ve taşıtları ile bu deniz ve hava taşıtlarının işletilmesine tahsis
edilen menkul mallar, sadece teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlet'te vergilendirilir.
Norveç, Danimarka ve İsveç müşterek hava taşıma birliği olan iskandinav Havayolları sistemine (SAS) ait
bulunan uluslararası seyrüseferde işletilen hava taşıtları ile bu taşıtlara ait menkul mallara da bu fıkra hüküm
leri uygulanır; ancak bu uygulama, iskandinav Havayolları sisteminin (SAS) Norveçli ortağı olan Det Norske
Luttfartselskap A/S (DNL)'nin bu kuruluşta sahip olduğu hisse nispetindeki servete dahil bu gibi mallarla sı
nırlıdır.
4. Bir Âkit Devlet mukimi bir kişinin servetinin bütün diğer unsurları, sadece bu Devlet'te vergilendirilir,
Madde — 23.
ÇİFTE VEGİLENDlRMEYt ÖNLEME USULLERİ
1. Bir Âkit Devlet mukimi, aşağıdaki 2 nci fıkrada belirtilen gelirler dışında ve bu anlaşma hükümleri
uyarınca diğer Âkit Devlet'te vergilendirilebilen gelirler elde ettiği veya servet sahibi olduğu takdirde, ilk Dev
let sözü geçen gelirleri veya serveti vergiden müstesna tutar; fakat bu mukimin geri kalan gelir veya serveti
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üzerindeki toplam vergiyi hesaplamak amacıyle, söz konusu gelirlerin veya servetin istisna edilmemiş olması
halinde uygulanacak vergi nispetini uygulayabilir.
2. Bir Âkit Devlet mukimi, bu anlaşmanın 8, 10, 11, 12 nci maddeleriyle 13 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası
ve 14 ncü maddesinin 3 ncü ve 5 nci fıkraları uyarınca diğer Âkit Devlet'te vergilendirilebilen gelirler elde etti
ği takdirde ilk Devlet, diğer Âkit Devlet'te ödenen Gelir Vergisine eşit bir miktarı, bu mukimin gelirlerinden
aldığı vergiden mahsup eder.
Bununla beraber, bu suretle yapılan mahsup diğer Âkit Devlet'te vergilendirilen gelirlere tekabül eden ve
mahsuptan evvel hesaplanan vergi kısmını aşamaz.
3. Bu maddenin 2 nci fıkrasının hükümlerine bakılmaksızın Türkiye mukimi olan bir şirket tarafından işbu
şirket sermayesinin en az yüzde 25'ini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol eden Norveç mukimi bir şirkete
ödenen temettüler Norveç Vergisinden müstesnadır.
4. Norveç mukimi bir kişi, Türkiye'de doğan ve 11 nci maddenin 2 nci fıkrası, 12 nci maddenin 2 nci fık
rası ve 14 ncü maddenin 3 ve 5 nci fıkralarına göre Türkiye'de vergilendirilebilen faiz, gayrimaddî hak bedeli
ve serbest meslek kazançları elde ettiği takdirde bu gibi gelirler Türk ekonomisinin gelişmesini teşvik amacıyle
Türk mevzuatında öngörülen özel tedbirler dolayısıyle yüzde 10'un altına indirilen bir nispette vergilendirilirse,
bu gibi gelirlerin gayrisâfi tutarının yüzde 10'una eşit bir miktarın, 2 nci fıkrada öngörülen şartlarla, Nor
veç'te bu gelirlerden alınan vergiden mahsubu kabul edilecektir.
Madde — 24.
AYRIM YAPILMAMASI
1. Bir Âkit Devlet uyruğu, diğer Âkit Devlet'te aynı durumda bulunan ve diğer Devlet uyruğunun tabi
olduğu veya olabileceğinden başka veya daha ağır hiçbir vergi veya bununla ilgili mükellefiyete tabi tutulamaz.
2. 10 ncu maddenin 5 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak şartiyle bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Akit
Devlette bulunan işyeri, aynı faaliyeti icra eden bu diğer Devlet teşebbüslerine nazaran daha gayrimüsait bir şe
kilde vergilendirilemez.
3. Bir Âkit Devlet'in sermayesi tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak, diğer Âkit Devlet'in
bir veya birden fazla mukimi elinde veya kontrolunda bulunan teşebbüsleri, ilk Âkit Devlet'te, bu Devlet'in
aynı mahiyetteki diğer teşebbüslerinin tabi olduğu veya olabileceğinden başka veya daha ağır hiç bir vergi veya
bununla ilgili mükellefiyete tabi tutulamaz.
4. Bu maddenin hükümleri;
a) Bir Âkit Devlet'in kendi mukimleri için kabul ettiği medenî durum veya aile sorumlulukları ile ilgili
şahsî indirimler, vergi hafifletmeleri ve diğer vergi indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimleri için de kabul
edeceği,
b) Bir Âkit Devlet'in yatırımları teşvik gayesiyle koyduğu istisna ve muafiyetler ile vergi ve matrah indi
rimlerini, diğer Âkit Devlet'in aynı gerçek kişi veya şirketlere aynı yatırımlar için uyguladığı teşvik tedbirleri
miktar ve nispetini aşmayacak şekilde sınırlamasının ayrım yapma olduğu,
c) Bir Âkit Devlet'in mukim olmayanlara ayrıca ödenen temetttüler üzerinde kaynakta vergi tevkifatında mukim olanlara kıyasla farklı nispet uygulamasının bir ayrım yapma olduğu,
Şeklinde yorumlanamaz.
5. Bu maddenin hükümleri Norveç'i, kırsal bölgelere ilişkin Norveç Vergi Kanununun 22 nci kısmı ile
Kentsel bölgelere ilişkin Norveç Vergi Kanununun 17 nci kısmı gereğince kendi uyruklarına ve Norveç'te doğ
muş şahıslara verilen olağanüstü vergi muafiyetini, Norveç uyruğundaki ebeveynlerden Norveç'te doğmamış bu
lunan Türkiye uyruklarına da tanımaya zorlayacak şekilde yorumlanamaz.
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Madde — 25.
BlLGt MÜBADELESİ
1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu anlaşma hükümlerinin ve Âkit Devletler dahili mevzuatlarında
öngörülen vergilendirme anlaşmaya uygun olduğu ölçüde, anlaşma konusuna giren vergilerle ilgili Âkit Devlet
ler mevzuatı hükümlerinin uygulanması için gerekli bilgileri teati edeceklerdir.
Bu suretle teati edilen bütün bilgiler gizli tutulacak ve ancak, bu anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya
tahsilleriyle veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli makam veya kişilere ve söz konusu
vergilere ilişkin cezai kovuşturmalar için adlî makamlara verilebileceklerdir.
2. 1 nci fıkra hükümleri, hiç bir surette Âkit Devletlerden herhangi birini:
a) Kendi mevzuatına veya idarî tatbikatına veya diğer Âkit Devlet'in idarî tatbikatına aykırı idarî tedbir
leri almaya;
b) Kendi veya diğer Âkit Devlet'in mevzuatı veya olağan idarî tatbikatı çerçevesinde edinilmesi mümkün
olmayan bilgiler sağlamaya;
c) Ticarî, sınaî, meslekî bir sırrı veya ticarî usulü ifşa edecek bilgileri veya bildirilmesi kamu düzenine
aykırı düşecek bilgileri vermeye,
Zorlayacak şekilde yorumlanamaz.
Madde — 26.
İDADÎ YARDIMLAŞMA
li Âkit Devlet'ler ikinci maddede yer alan vergilerin asıllarının, zamlarının, eklerinin, faizlerinin, gider
lerinin ve ceza hukuku dışındaki para nevinden cezalarının tebliğ ve tahsilleri hususunda karşılıklı olarak
yardımlaşmayı taahhüt ederler.
2. Bir Âkit Devlet'in yetkili makamının talebi üzerine diğer Âkit Devlet'in yetkili makamı, söz konusu
vergilerin tebliğ^ve tahsillerde bu son Devlet'te uygulanan kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak birinci
fıkrada yer alan ve birinci Devlet'te tahsili kabil hale gelmiş vergi alacaklarının tebliğ ve tahsilini sağlar.
Kendisine talepte bulunulan Devlet'te bu alacaklar hiç bir öncelik kazanmaz ve bu son devlet, talebeden Dev
let'in kanun ve tüzük hükümleriyle izin verilmeyen icra yollarını uygulamakla yükümlü tutulamaz.
3. İkinci fıkrada yer alan talepler, gerekiyorsa kesin hüküm halini almış kararların resmî bir örneği ile
birlikte icraî mahiyetteki belgelerin resmî bir örneğine dayandırılır.
4. İtirazı kabil vergi alacakları hususunda bir Âkit Devlet'in yetkili makamı, haklarının korunması bakı
mından, diğer Âkit Devlet'in yetkili makamından, bu sonuncu Devlet'in mevzuatında öngörülen koruyucu
tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 1 ilâ 3 ncü fıkralar hükümleri, duruma göre değiştirilerek, bu tedbirlere de
uygulanır.
5. 25 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi, işbu maddenin yukarıdaki fıkraları hükümlerinin uygu
lanmasında, kendisine talepte bulunulan Devlet'in yetkili makamının bilgisine sunulan her türlü bilgiye de aynı
şekilde uygulanır.
6. Bir Âkit Devlet'in diğer Âkit Devlet'te bir hizmet faaliyeti ifa eden uyrukları, bu faaliyetlerle ilgili
vergi meselelerinin halli için, kendi devletlerinin yetkili makamının bu maksatla diğer devlete gönderdiği me
murların yardımına başvurabilir. Bu makam ve memurların yetki ve sorumlulukları, diğer Âkit Devlet'te ver
gi mükelleflerini temsile yetkili kişilerin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen hükümlere uygun olarak tespit
edilir.
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Madde — 27.
SULH USULÜ
1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden biri veya her ikisi tarafından alınan tedbirlerin kendisi için
bu anlaşmaya uygun olmayan bir vergilendirme ile sonuçlandığı veya sonuçlanacağı kanısına vardığı takdirde
bu devletlerin millî mevzuatlarında öngörülen tedbirlerle bağlı olmaksızın durumunu, mukimi bulunduğu Âkit
Devlet'in yetkili makamına sunabilir.
2. Bu yetkili makam şikâyeti yerinde bulmakla b raber kendisi tatmin edici bir çözüm getiremediği tak
dirde, anlaşmaya aykırı bir vergilendirmeyi önlemek amacıyle, diğer Âkit Devlet'in yetkili makamıyle sulh
yoluyle anlaşmaya gayret sarfedecektir.
3. Âkit Devlet'lerin yetkili makamları, sulhen anlaşmaya riayetle, anlaşmanın yorumlanması veya uygu
lanmasından doğabilecek güçlükleri halle veya tereddütleri gidermeye çalışırlar.
4. Âkit Devlet'lerin yetkili makamları, önceki fıkralarda gösterildiği şekilde bir anlaşmaya varmak için,
doğrudan kendi aralarında haberleşebilirler. Eğer şifahî görüş teatisi sulh yoluyle anlaşmayı kolaylaştıracaksa
bu husus Âkit Devlet'lerin yetkili makamlarının temsilcilerinden müteşekkil bir komisyonda yapılabilir.
Madde — 28.
DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI
1. Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının, gerek devletler hukukunun genel ku
rallarına, gerek özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarını etkilemez.
2. Diplomasi ve konsolosluk memurlarına devletler hukukunun genel kurallarına veya uluslararası özel an
laşmalar hükümlerine göre tanınan vergi ayrıcalıkları dolayısıyle gelir ve servet görevli bulundukları Devlet'
te vergiye tabi değil ise, vergileme hakkı bunları gönderen devlete ait olacaktır.
3. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından bir Âkit Devlet'in diğer Âkit Devlet'teki veya üçüncü bir Devlet'
teki diplomasi ve konsolosluk misyonlarına mensup olan ve gönderen devletin uyruğunda bulunan şahıslar, gön
deren devlette gelir ve servet vergileri dolayısıyle bu devlet mukimleriyle aynı mükellefiyete tabi iseler, gön
deren devletin mukimi sayılırlar..
Madde — 29.
BÖLGESEL TEŞMİL
1. Bu Anlaşma, bütün olarak veya gerekli değişikliklerle bu anlaşmanın uygulandığı vergilerin aynı veya
benzeri mahiyetteki vergilerin alındığı ve 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının (a) bendi gereğince, açık bu anlaş
manın kapsamı dışında tutulmuş olan Norveç arazisinin herhangi bir kısmına teşmil edilebilir. Böyle bir teş
mil Âkit Devlet'ler arasında diplomatik yollarla teati edilecek notalarda veya kendi anayasa usullerine uy
gun başka bir şekilde belirtilecek mutabık kalınacak değişiklik ve şartlara tabi olarak ve aynı suretle tespit
edilecek tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
2. Her {ki Âkit Devlet tarafından aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 31 nci madde hükümlerine göre bu An
laşmanın Âkit Devlet'ten biri tarafından feshedilmesi, bu maddeye göre bu Anlaşmanın uygulanmasının teş
mil edildiği herhangi bir bölgede de Anlaşmayı yürürlükten kaldıracaktır.
Madde — 30.
YÜRÜRLÜĞE GİRME
1. En kısa zamanda bu Anlaşma onaylanarak onay belgeleri Ankara'da teati edilecektir.
2. Anlaşma, onay belgelerinin teati tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve hükümleri, anlaşmanın yü
rürlüğe girdiği yılı izleyen yılın 1 Ocak gününde veya daha sonra başlayan her yıl için tarhedilen gelir ve ser
vet vergilerine uygulanacaktır.
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Madde — 31.
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA
Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Devletler
den her biri, anlaşmayı, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yoldan fesih ihbarnamesi
vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda, anlaşma fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın 1 Ocak gü
nünde veya daha sonra başlayan her yıl için tarhedilen gelir ve servet vergilerine uygulanacaktır.
Bu hususları teyiden, iki devletin tam yetkili temsilcileri, işbu anlaşmayı imzaladılar ve mühürlerini vazet
tiler.
İngilizce olarak iki nüsha halinde ve her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, 16 Aralık 1971
tarihinde Ankara'da düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti adına
Rahmi Gümrükçüoğlu
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