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TÜRKİYE’DE MUKİM OLUP AVUSTURYA’DAN GELİR ELDE
EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN AVUSTURYA MALİYE
BAKANLIĞINCA DOLDURULMASI İSTENİLEN FORMLARA
İLİŞKİN DUYURU
Türkiye’de mukim olup, Avusturya’dan gelir elde eden gerçek
ve tüzel kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından
Türkiye’de onaylatılması talep edilen, formlara ilişkin, söz
konusu Bakanlıkça web tabanlı vergi iade prosedürünün
uygulanmaya başlanması nedeniyle aşağıdaki duyurunun
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
“Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca
Türkiye mukimi addedilen kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri
gelirlerin, söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde
vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini
düzenleme konusunda Başkanlığımız www.gib.gov.tr intenet
sitesinde yayımlanan 20.12.2013 tarih ve 3 nolu Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri gereğince
hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.
Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin
Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerine doğrudan Anlaşma
hükümlerinin uygulanabilmesi için Başkanlığımızca
düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, hâlihazırda
kullanılmakta olan ve birer örnekleri ekte yer alan gerçek
kişiler için ZS-QU1 ve tüzel kişiler için ZS-QU2 formlarında yer
alan “Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler”, “Gelir Elde Eden
Kişinin Beyanı” ve “Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine
İlişkin Bilgi” başlıklı 1, 2 ve 3 üncü bölümlerinin de ilgili
kişilerce doldurularak Avusturya yetkili makamlarına
gönderilmesi gerekmektedir.
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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 2018 yılında 9 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 160’dan fazla
ülkede bulunan 1.600 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 80.000’nin üzerinde
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.

Bununla birlikte Avusturya kaynaklı gelir üzerinden bu ülke mevzuatınca yapılan vergi
kesintisinin Anlaşma çerçevesinde iadesi için daha önce talep edilen form (ZS-RD1/
ZS-RE1) yerine ilgili her bir gelir türü için anılan Bakanlığın
(https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrian.html) link adresinden ayrı
ayrı temin edilebilecek formların doldurularak Başkanlığımızca düzenlenecek
mukimlik belgesi ile birlikte Avusturya’da vergi iadesi konusunda yetkilendirilmiş
vergi idaresine (The Tax Office Bruck Eisenstadt Oberwart, Neusiedler Sraße 46, 7000
Eisenstadt, Austria, tel. +43 50 233 233 (gerçek kişiler için) veya +43 50 233 333
(tüzel kişiler için)) gönderilmesi gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, ilgili formların
doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmemesi durumunda, ilgili kişiler
anılan Anlaşma hükümlerinden yararlanamayacaklardır.
Bu duyurunun yayımlanması ile birlikte daha önce yayımlanmış olan 05.12.2016 tarihli
duyurunun geçerliliği kalmamıştır.
Saygılarımızla.

EKLER:
- Gerçek kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU1)
- Tüzel kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU2)
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