CRS nedir?
CRS (Common Reporting Standart), vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek adına finansal hesap bilgilerinin
paylaşılmasına dayanan global bir düzenlemedir. CRS, İş Yatırım dâhil finansal kuruluşlara hesap sahiplerinin vergi
mukimi oldukları ülkenin tespit edilmesi için bilgi toplama ve inceleme yükümlülükleri getirmiştir. Bu kapsamda
tespit edilen bilgiler T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilecektir. T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı da bu bilgileri
diğer ilgili CRS ülkelerine raporlayabilecektir.
CRS, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Temmuz 2014’te onaylanmıştır. Türkiye CRS’e
uyumluluk sürecine 1 Temmuz 2017 tarihinden itibariyle başlayacak ve ilk raporlamayı 2018 yılında yapacaktır.

Hangi ülkeler CRS kapsamındadır?
CRS’ e uyumlu olduğunu taahhütte bulunan ülkelerden bir kısmı (early adopters) 2017 yılında raporlama
sorumluluklarını yerine getirecektir. Bu ülkeler aşağıda sayılmıştır.
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Bunun yanında Türkiye gibi aşağıdaki ülkeler (late adopters) 2018 yılında raporlama yapmayı taahhüt etmiştir.
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Bu düzenleme İş Yatırım için ne anlama gelmektedir?
Bu düzenleme kapsamında İş Yatırım, 1 Temmuz 2017’den itibaren müşterilerinden vergi mukimi olunan ülke,
vergi kimlik numarası, doğum tarihi gibi birtakım bilgiler toplamakla yükümlüdür. CRS ülkesinde vergi mukimi
olduğu tespit edilen müşteriler yukarıda sayılan bilgilerinin yanı sıra hesap numarası, hesap bakiyesi veya değeri
gibi bilgilerle beraber T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanabilecektir. Ayrıca İş Yatırım, 30 Haziran 2017

itibariyle bankada mevcut olan hesapların raporlanabilir olup olmadığını belirlemekle ve raporlanabilir olan
hesapları T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.

Bu düzenleme sizin için ne anlama gelmektedir?
CRS, beraberinde sizin için de yeni yükümlülükler getirmektedir.
1 Temmuz 2017’den itibaren hesap açılışı sırasında İş Yatırım, sizden hesap açılış sürecinin bir parçası olarak
vergi mukimi olduğunuz ülke ve bu ülkenin size tahsis ettiği vergi kimlik numarasını belirlemeye yönelik bir kişisel
beyan formu temin etmekle yükümlüdür. Ayrıca, mevcut müşterimiz iseniz sistemdeki bilgilerinizin güncelliğinin
ve doğruluğunun teyidi amacıyla tarafınızdan CRS Beyan formunun doldurulması talep edilebilir.

İş Yatırım’ın CRS kapsamında talep ettiği bilgileri sağlamamanız durumunda ne olur?
Türkiye’deki finansal kuruluşların, Türkiye’nin uyumluluk taahhüdü sebebiyle CRS yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gerekmektedir. İş Yatırım’ın bilgi talebini dikkate almamanız durumunda, bankadaki mevcut
bilgilerinize bağlı olarak, İş Yatırım hesap bilgilerinizi raporlayabilecektir.

Vergi kimlik numarası nedir? Her ülkede vergi kimlik numarası uygulaması var mıdır?
Vergi Kimlik Numarası (VKN) numara ve harf kombinasyonlarından oluşan ve kişiye yetkili organlarca atanan bir
numaradır. Türkiye’de gerçek kişiler için VKN numarası TC Kimlik Numarasıdır.
Bazı ülkelerde VKN verilmemektedir. VKN yerine Türkiye’de olduğu gibi vatandaşlık numarası, sosyal güvenlik
numarası, sigortalı numarası gibi numaralar kullanılabilmektedir.
Ayrıca, bazı ülkelerde VKN otomatik atanan bir numara olmayabilmektedir. Kimi ülkelerde VKN kişinin veya
kurumun başvurusu ile temin edilebilmektedir. Kimi ülkede ise VKN atanmadığı gibi VKN temin edilmesi zorunlu da
olmayabilmektedir. VKN atayan ülkeler ve VKN ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkten OECD CRS portalını
ziyaret edebilirsiniz. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/taxidentification-numbers/#d.en.347759

CRS kapsamında raporlanabilecek bilgiler nelerdir?
Raporlanabilecek bilgiler genel olarak:
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Vergi Kimlik Numarası
Doğum yeri ve doğum tarihi (gerçek kişiler için)
Hesap numarası
Hesap değeri veya bakiyesi
Hesaba yapılan birtakım ödemeleri içerir.

Vergi mukimi olduğunuz ülkeyi nasıl belirlersiniz?
Genel olarak vergi mukimliği kalıcı ikametgâhınızın bulunduğu yer ile aynı yeri ifade etmektedir. Ancak, her ülke
vergi mukimliğinin tesisi için kendi kurallarını belirlemiştir. Ülkelerin vergi mukimliği hakkında daha kapsamlı
bilgi için OECD’nin CRS Portalını ziyaret edebilirsiniz. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crsimplementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760
Vergi mukimliği hakkındaki sorularınız için vergi danışmanınıza veya ilgili vergi otoritesine danışabilirsiniz. Bu
konuda İş Yatırım çalışanları size yardımcı olamayacaklardır.

Daha önce Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) kapsamında bankamıza benzer bilgileri vermiş
olabilirsiniz. İş Yatırım neden sizden CRS kapsamında daha fazla bilgi ve doküman talep etmektedir?

FATCA ve CRS, İş Yatırım’ın uyum sağlaması gereken iki ayrı düzenlemedir. Bu iki düzenleme de vergi
kaçakçılığının engellenmesine yöneliktir. CRS uygulamasında kişinin vergi mukimi olduğu ülke veya ülkeler temel
alınırken, FATCA yalnızca ABD kişilerine odaklanır. Bu sebeple benzer bilgilerin CRS katılımcısı ülkeler nezdinde
de temin edilmesi gereken durumlar söz konusu olabilecektir.
Ayrıca, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Türkiye dışında başka bir ülkede vergi mukimi olsun olmasın tüm yeni
müşterilerimizden CRS beyan formunun alınması gerekmektedir. Bu form FATCA beyan formundan farklı bir
formdur. Bu sebeple CRS beyan formunun da müşterilerimiz tarafından ayrıca doldurulması gerekmektedir.

CRS hakkında daha fazla bilgi için
İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) CRS sayfası:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

