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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ; 
 
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KONGO DEMOKRATİK 
CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN 
VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ 
KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA 
ANLAŞMASI ANKARA’DA İMZALANMIŞTIR 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden 
Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 7 Eylül 2021 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. 
 
Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN ile 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Sayın Christophe LUTUNDULA APALA 
PEN’APALA tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke 
yatırımcıları açısından Türkiye ve Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti’nin daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Anlaşma iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe 
girecektir. 
 
Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden 
kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği 
ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak 
bedellerinde % 10 oranı ile sınırlandırılmaktadır. Ayrıca diğer 
ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, montaj veya kurma projesi 
faaliyetlerinin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi 
öngörülmektedir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Diğer taraftan, Anlaşma’da yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp 
ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca, iki ülke 
arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenleme de Anlaşmada 
yer almıştır. 
 
Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 96’ya ulaşmış olup, bunlardan 86’sı 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. “ 
 
 


