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Bu dokümanda yer alan veriler bilgi amaçlı olup bilgilerin doğruluğu ve değişmezliği garanti 
edilemez. Koşullar ve şartlar tarih ve firmaya göre değişiklik gösterebilir. 
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GİRİŞ 

 

Yüzölçümü olarak küçük bir ülke olan Hollanda ekonomik, politik ve ticari alanlarda önemli 
rol oynayan; Euro bölgesinde yer alan, NATO üyesi ve Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden 
olan uluslararası ticarette güçlü bir trend izleyen açık bir ekonomiye sahip bir ülkedir. 
Hollanda’nın ticaret yapısı, yakın komşularıyla yoğun ilişki yanında, dünyanın en uygun fiyat 

ve kalitedeki 
üreticilerinden tedarik 
edip, üretimin düşük 
talebin yüksek olduğu 
Avrupa’ya pazarlamak 
şeklindedir. İhracatın 
önemli bir kısmı re-
eksporttan oluşmakta ve 
devamlı dış ticaret fazlası 
verilmektedir.  

Dünyanın en büyük 4. 
ihracatçısı ve 6. ithalatçısı 
olan Hollanda, dünyada 
yatırıma ve ticarete en açık 

ekonomilerinden biridir. Avrupa’nın en büyük ve kalabalık limanı Rotterdam’a ve dünyanın en 
iyi ulaşım altyapılarından birine sahip olması ile Hollanda, Avrupa’ya yapılacak birçok ticaret 
için giriş noktasıdır. Yeni ürünlere ve trendlere açık ve İngilizce dil yetkinliği yüksek olan 
Hollandalı tüketiciler, yabancı ihracatçılar için ideal bir hedef tüketici grubudur. 

Hollanda, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 190 ülke arasında 42. sırada yer 
almaktadır. Bir iş kurmak için gereken süre 3.5 gündür. Kayıt süresi, prosedür sayısı ve gerekli 
asgari sermaye açısından OECD ortalamasından daha iyi konumdadır.  
 
Harvard Business Review'a göre Hollanda, dijital iş yapma kolaylığı açısından dünya çapında 3. 
sırada yer almaktadır. Hollanda devleti “Netherlands Point of Entry” ve Techleap.nl gibi 
inisiyatiflerle yabancı şirketlere Hollanda’da bir şirket açmak için ihtiyaç duydukları araç ve 
bilgileri sağlayarak önemli rol oynamaktadır. Bu inisiyatiflerle girişim ekosistemindeki firmaları 
sermayeye, pazara ve yeteneklere bağlamaktadır. 
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1. HOLLANDA’DA ŞİRKET KURULUŞU 

Hollanda; Avrupa piyasalarına doğrudan dahil olmasını mümkün kılan konumu, yatırıma açık 
ve şeffaf süreçleri, çok dilli yapısı ile iş yapmaya elverişli bir konumda bulunmaktadır.  
 
 

1.1. İşletme Yapısı Seçimi 

Hollanda’da şirket kurulurken önce bir işletme yapısı seçilmelidir. Bu işletme yapısı şirketin 
ihtiyaçlarıyla tutarlı olmalı, şirketin hedefleri doğrultusunda seçilmelidir. İşletme yapılarını 
birbirinden ayıran ana özellikler şu şekilde sıralanabilir. 

➢ Sermaye miktarı 
➢ Alınmak istenen şahsi sorumluluk düzeyi 
➢ Ortak sayısı ve ortaklık durumu  
➢ Vergi avantajları ve teşvikler 
➢ Değişik sektörlere uygunluk 

 
Şahıs Şirketi 

(Eenmanszaak) 
Genel veya 

Ticari Ortaklık 

Profesyonel 
ya da Kamu 

Ortaklığı 

Limited 
Ortaklığı 

Limited Özel 
Şirket 
(BV) 

Halka Açık 
Limited Şirket 

(NV) 

Ta
n

ım
 

Tek kişinin sahip 
olduğu işletme 

türü 

Kâr amacıyla 
ortak iş yapan, 
iki veya daha 
fazla kişiden 

oluşan işletme 
türü 

Birden fazla 
profesyonelin 

aynı isim 
altında 

çalışmasına 
izin veren 
ortaklık 

Yönetim ve 
yatırım alanında 
ortaklık yapan 
iki veya ikiden 
fazla kişiden 

oluşan işletme 
türü 

Kendi tüzel 
kişiliği olan, 

bir veya 
birden fazla 
yönetici ve 

hissedardan 
oluşan şirket 

türü 

Kendi tüzel 
kişiliği olan, 
birden fazla 
direktörden 

oluşan büyük 
ölçekli şirket 

türü 

Sa
h

ip
lik

 

Bir kişi 
Minimum 2, 

Maksimum limit 
yoktur. 

Minimum 2, 
Maksimum 
limit yoktur. 

Minimum 2, 
Maksimum limit 

yoktur. 

En az bir ortak 
Maksimum 
limit yoktur. 

Bir veya 
birden fazla 

hissedar 

Y
as

al
 D

u
ru

m
 

Ayrı bir tüzel 
kişilik değildir. 

Sahibinin sınırsız 
sorumluluğu 
vardır. Şirket 

sahibi finansal 
kayıtları tutmak 

ile bizzat 
yükümlüdür. 

Ayrı bir tüzel 
kişilik değildir. 
Ortaklar şahsi 
olarak borçlar 
sorumludur. 

Ayrı bir tüzel 
kişilik değildir. 
Ortaklar olası 

borçlardan 
eşit şekilde 

sorumludur. 

Ayrı bir tüzel 
kişilik değildir. 

Yönetim 
ortakları şirketin 

olası 
borçlarından 

şahsen 
sorumludur. 

Üyeleri ve 
yöneticilerind

en ayrı bir 
tüzel kişiliktir. 

Üyelerin 
sorumluluğu 

sınırlıdır. 

Üyeleri ve 
yöneticilerind

en ayrı bir 
tüzel kişiliktir. 

Üyelerin 
sorumluluğu 

sınırlıdır. 
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Y
ıll

ık
 Y

as
al

 
Y

ü
kü

m
lü

lü
kl

er
 Şirketin olağan 

mali kayıtlarını 
çıkarması ve 

Hollanda Ticaret 
odasına (KVK) 

bildirmesi 
gerekir. 

Şirketin olağan 
mali kayıtlarını 

çıkarması ve 
Hollanda Ticaret 

odasına (KVK) 
bildirmesi 

gerekir. 

Şirketin 
olağan mali 
kayıtlarını 

çıkarması ve 
Hollanda 
Ticaret 

odasına (KVK) 
bildirmesi 
gerekir. 

Şirketin olağan 
mali kayıtlarını 

çıkarması ve 
Hollanda Ticaret 

odasına (KVK) 
bildirmesi 

gerekir. 

Şirketin 
olağan mali 
kayıtlarını 

çıkarması ve 
Hollanda 
Ticaret 

odasına (KVK) 
bildirmesi 
gerekir. 

Şirketin 
olağan mali 
kayıtlarını 

çıkarması ve 
Hollanda 
Ticaret 

odasına (KVK) 
bildirmesi 

gerekir. 

 

Şahıs Şirketi 
(Eenmanszaak) 

Genel veya 
Ticari Ortaklık 

Profesyonel 
veya Kamu 

Ortaklığı 

Limited 
Ortaklığı 

Limited Özel 
Şirket (BV) 

Halka Açık 
Limited Şirket 

(NV) 

K
ay

ıt
 G

er
ek

si
n

im
le

ri
 

Geçerli oturma 
izni veya start-

up vizesi, 
Vatandaş 

hizmet 
numarası (Şahsi 

kayıtlar veri 
tabanına 

kaydolunması 
gerekir.) 

Şirketin kayıtlı 
olacağı Hollanda 

adresi 
 

Geçerli oturma 
izni veya start-

up vizesi, 
Vatandaş 

hizmet 
numarası (Şahsi 

kayıtlar veri 
tabanına 

kaydolunması 
gerekir.) Şirketin 

kayıtlı olacağı 
Hollanda adresi 

 

Geçerli 
oturma izni 

veya start-up 
vizesi, 

Vatandaş 
hizmet 

numarası 
(Şahsi kayıtlar 
veri tabanına 
kaydolunması 

gerekir.) 
Şirketin kayıtlı 

olacağı 
Hollanda 

adresi 
 

Geçerli oturma 
izni veya start-

up vizesi, 
Vatandaş 

hizmet 
numarası (Şahsi 

kayıtlar veri 
tabanına 

kaydolunması 
gerekir.) Şirketin 

kayıtlı olacağı 
Hollanda adresi 

 

Geçerli 
oturma izni 

veya start-up 
vizesi, 

Vatandaş 
hizmet 

numarası 
(Şahsi kayıtlar 
veri tabanına 
kaydolunması 

gerekir.) 
Şirketin kayıtlı 

olacağı 
Hollanda 

adresi 
 

Geçerli 
oturma izni 

veya start-up 
vizesi, 

Vatandaş 
hizmet 

numarası 
(Şahsi kayıtlar 
veri tabanına 
kaydolunması 

gerekir.) 
Şirketin kayıtlı 

olacağı 
Hollanda 

adresi 
 

K
u

ru
lu

m
 Ü

cr
et

i 

Tek seferlik 50 
Euro kayıt ücreti 

vardır. 
(Hollanda 

Ticaret Odası) 

Tek seferlik 50 
Euro kayıt ücreti 

vardır. 
(Hollanda 

Ticaret Odası) 

Tek seferlik 50 
Euro kayıt 

ücreti vardır. 
(Hollanda 

Ticaret Odası) 

Tek seferlik 50 
Euro kayıt ücreti 

vardır. 
(Hollanda 

Ticaret Odası) 

Tek seferlik 50 
Euro kayıt 

ücreti 
(Hollanda 

Ticaret Odası), 
minimum 0.01 
Euro başlangıç 

sermayesi 
(Şirket 

hesabına 
yatırılmalıdır.) 

Tek seferlik 50 
Euro kayıt 

ücreti vardır. 
(Hollanda 

Ticaret Odası), 
minimum 

45.000 Euro 
başlangıç 
sermayesi 

(Şirket 
hesabına 

yatırılmalıdır.) 
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V
er

gi
 İş ve ev sahipliği 

üzerinde gelir 
vergisi  

Ortaklar kendi 
şahsi karları 
üzerinden gelir 
vergisi öderler.  

Ortaklar kendi 
şahsi karları 
üzerinden 
gelir vergisi, 
Katma Değer 
Vergisi (VAT) 
 

Yöneticiler şahsi 
karları 
üzerinden gelir 
vergisi öderler. 

Şirket 
hisselerinin 
%5 ve daha 
fazlasına sahip 
olma 
durumunda 
gelir vergisi, 
Hollanda Kar 
Payı vergisi, 
Şirketin 
gelirleri 
üzerinden 
kurumlar 
vergisi 

Şirket 
direktörü 
olma durumda 
aylık gelir ve 
hisseler 
üzerinde gelir 
ve temettü 
vergisi, 
Kurumlar 
vergisi, Katma 
Değer Vergisi 
(VAT) 

 

1.2. İşletme İsmi Seçimi 

Hollanda’da faaliyet gösterecek her işletmenin şirketin tanınırlığını ve özgünlüğü garanti 
altına alacak bir ismi ihtiyacı vardır. Hukuki yapı belirlendikten sonra şirkete uygun bir isim 
bulunmalıdır. Bu aşamada Hollanda Ticari isim kanunu dikkate alınmalıdır. Seçilen isim 
çalışmanın hedeflendiği bölge ve sektörde özgün olmalı, şirketin özellikleriyle tutarlı olacak 
şekilde seçilmelidir. Bu ismin Ticari İsim Kanunu tarafından korunması için sürekli 
kullanılması gerekir. Seçilen isim Hollanda Ticaret Odası’ndan kontrol edilmelidir. Şirketler 
yine Ticaret Odası’na bu isimle kaydolmak durumundadırlar.  

1.3. Adres Kaydı 

Hollanda Ticaret Siciline kaydolmak isteyen şirketlerin bir Hollanda adreslerinin olması 
zorunludur.   

Hollanda Ticaret Siciline (Handelsregister) şirketi kaydettirmek için, tek seferlik olmak üzere 
51,30 € ücret ödenir. Mobil, banka veya kredi kartınızı kullanarak yalnızca dijital olarak 
ödeme yapılabilir. 

1.4. Şirket Kaydının Yapılması 

Birincil adımlar tamamlandıktan sonra şirketin Ticaret Odası tarafından tutulan ticaret siciline 
kaydı gerekmektedir. (Kamer van Koophandel, KvK).  Ticaret odasına yapılan bu başvuru ile 
evrakların tam olması ve herhangi bir sakınca bulunmaması durumunda Vergi ve Gümrük 
İdaresi’ne kayıt Ticaret Odası’nca yaptırılacaktır. Şirket kurulumu Ticaret Odası tarafından 
Hollanda Resmi Gazetesi’nde ilan edilecektir. Kurulumun tamamlanması ile vergi numarası 
alınması ve yerel vergi idarelerine kaydolmak gerekmektedir. 
 

1.5. Şirket Personellerinin Belirlenmesi 

Direktör: Hollanda’da kurulan bir özel limited şirketinin (BV), en az bir tane direktörü olmak 
zorundadır. Buna ek olarak şirketin yürütme kurulunun minimum %50’si Hollanda vergi 
mükelleflerinden oluşmalıdır.  
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Şirket Sekreteri: Hollanda’da şirket sekreteri zorunluluğu yoktur.  

İcra kurulu başkanı ve/veya genel müdür:  

Denetçi: Hollanda’da herhangi bir muafiyet söz konusu değilse orta ve büyük ölçekli bütün 
şirketlerin yıllık denetimlerini Hollanda’da kayıtlı bir denetçiye yaptırmaları kanunen 
zorunludur. Denetçi hissedarlar tarafından atanmalıdır. 

1.6. Vize Gereklilikleri 

Hollanda'da kalmak isteyen girişimcilerin birtakım şartları yerine getirmesi gerekir. AB 
vatandaşı olunmadığı durumda, genellikle geçici (MVV) ve kalıcı oturma izni başvurusunda 
bulunmanız gerekir. Fakat yenilikçi bir start-up olunduğu durumda start-up vizesi alınabilir. 

1.7. Muhasebe Ve Sigorta Bilgisi 

Muhasebe: Hollanda mevzuatı gereği şirketler hesaplarını doğru şekilde tutmalı ve her yıl 
Ticaret Odası’na yıllık bilançosunu sunmalıdır. Hollanda’da bir iş kurulurken hesapların 
zamanında oluşturulması ve tutulması gerekmektedir. 
 
Sigorta: Sağlık sigortasının yaptırılması ve Hollanda Milli Sigorta Katkı Payı’nı ödemek 
gerekmektedir.  
 
 

2. HOLLANDA’DA KREDİ İMKANLARI 

Dünya Bankası’nın yayınlamış olduğu İş Yapma Kolaylığı Endeksi, 2020 kredi alma konusunda 
Hollanda 119. Sıradadır. Bu kredi alma endeksi çeşitli göstergeler göz önüne alınarak 
hazırlanmaktadır. Bu göstergelerin Hollanda için değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir.  

 
0 ile 12 arasında ifade edilen 
yasal hakların gücü 
göstergesinde Hollanda 2 
puan ile zayıf konumdadır. 
Yasal hakların gücü endeksi, 
teminat ve iflas yasalarının, 
borç alanların ve borç 
verenlerin haklarını ne derece 
koruduğunu ve böylece borç 
vermeyi kolaylaştırdığını 
ölçmektedir. Yüksek puanlar 
bu yasaların krediye erişimi 
genişletmek için daha iyi 
tasarlandığını göstermektedir. 
 
0-8 arasında değerlendirilen kredi bilgilerinin derinliği göstergesinde ise 7 puanla güçlü bir 
konumdadır. Bu endeks kamu ve özel kredi daireleri aracılığıyla sağlanan kredi bilgilerinin 
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kapsamını, erişilebilirliğini ve kalitesini etkileyen kuralları ölçer. Daha yüksek değerler, borç 
verme kararlarını kolaylaştırmak için özel veya kamu dairesinden daha kredi bilgisinin 
erişilebilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.  
 
Kamu ve özel kredi kapsamı göstergeleri ise geri ödeme geçmişi, ödenmemiş krediler veya 
borçlar hakkında güncel bilgilerin özel büro ya da kamu sicili kapsamında listelendiği yüzde 
olarak ölçülebilir. Hollanda’da bu endeks özel kredi baroları kapsamında yetişkinlerin 
%98,7’sini kapsamaktadır. 
 
 

Hollanda'da İşletme Finansmanı   

    
Banka Kredisi 61% 
Cari Hesap 32% 
Melek Yatırımcı 23% 
Leasing 22% 
Tedarikçi Kredisi 12% 
Kitlesel Fonlama 11% 

Kaynak: Business.gov.nl., Dutch financing landscape 

Hollanda resmi İşletmeler finansal kaynakları çoğunlukla banka kredileriyle sağlamaktadır.  

 
2.1. Kobi Kredisi (MKB) 

 
Krediye ihtiyacı olan ve bankadan düzenli kredi çekemeyen yeni kurulan veya mevcut 
işletmeler KOBİ kredisi (MKB-krediet) başvurusunda bulunabilirler. Bu, 50.000 € ile 250.000 € 
arasında ticari bir kredidir. Daha düşük miktardaki krediler için mikro-kredilere 
başvurulmalıdır. Ticari krediler minimum 50.000 Euro’dan başlamaktadır. 
 

➢ Yeni başlayan veya mevcut bir işletme sahibi olunması durumunda veya bir işletme 
devralınıyorsa 

➢ Mevcut kredi ihtiyacı 250.000 Euro'yu geçmiyorsa 
➢ Mevcut banka kredisi 250.000€'dan az ise 
➢ Sağlam bir iş planı varsa 

 
ağırlıklı olarak Hollanda pazarı hedefleniyorsa bu krediden yararlanılabilir. 
 

➢ Henüz bir iş planı yoksa, Qredits girişimciye koçluk ve çeşitli iş araçları konusunda 
yardımcı olabilir. Halihazırda bir iş planı varsa, Qredits Microfinanciering Nederlands'a 
bir KOBİ kredisi için başvurulabilir. https://qredits.nl/mkb-krediet/mkb-krediet-
aanvragen/ 

 

 

https://qredits.nl/mkb-krediet/mkb-krediet-aanvragen/
https://qredits.nl/mkb-krediet/mkb-krediet-aanvragen/
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3. HOLLANDA’DA VERGİLER 
 

3.1. KDV (BTW / omzetbelasting) 

Katma Değer Vergisi, Hollanda’da ‘Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)’ adı altında 
uygulanmaktadır. AB’nin KDV mevzuatı Hollanda mevzuatına Wet op de Omzetbelasting 
(İşlem Vergisi Kanunu, 28 June 1968, Stb. 1968, 329) ile aktarılmıştır. Hollanda’da piyasaya 
sürülmek üzere ithal edilen her türlü ürün KDV’ye tabidir.  

 
3.2. Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax) 

 
Kurumlar vergisi (vennootschapsbelasting veya vpb), vergiye tabi kâr üzerinden alınan bir 
vergidir. Şirketiniz, tek bir mali yılda vergilendirilebilir kâr üzerinden kurumlar vergisi öder. 
Şirketinizin indirilebilir zararları varsa vergiye tabi karı azaltabilirsiniz. Genellikle bir mali yıl, bir 
takvim yılı ile aynıdır. Fakat 'broken' bir mali yıla da (örneğin, Mayıs'tan Nisan'a kadar) izin 
verilir. Kurumlar vergisi beyannamesinin hesap yılı, şirket esas sözleşmesinde yer alan hesap 
yılı ile aynı olmalıdır. 
 
Hem kamu şirketleri hem de özel şirketler vergilendirilebilir karları üzerinden -ki bu miktar 
vergi oranlarını belirler- vergi ödemekle mükelleflerdir.  
 
2021 Yılı İçin Kurumlar Vergisi Oranları 
 

Vergiye tabi tutarın bir kısmı için Oran 

245.000 €'ya kadar (dahil) %15,0 

245.000 €'nun üzerinde %25,0 

 
 

3.3. Gelir Vergisi ve Sağlık Sigortası Primi 
 
Hollanda’da hesapları çok daha kolay hale getirmek için gelir vergisi hesaplanmasında kutu 
sistemi kullanılmaktadır. Bu sisteme göre her kutu farklı bir gelir kaynağını temsil etmektedir. 
 

• Kategori-1 
Buraya işten ve evden sağlanan gelir dahil edilmektedir. Söz konusu gelirlerden %37,10 ile 
%49,50 arasında kademeli olarak değişen oranlarda vergi ve sosyal güvenlik kesintileri 
yapılmaktadır. 
 
 

• Kategori-2 
Önemli miktarlardaki faiz gelirleri bu kategoriye girmektedir. Uygulanan vergi oranı 
%26,90’dır. 
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• Kategori-3 
Tasarruf ve yatırımlardan elde edilen gelir bu kategoriye girmektedir. Oran %31’dir. 
Sağlık Sigortası Primi: Girişimciler ve serbest meslek sahipleri de sağlık sigortası için ulusal 
hükümete gelire bağlı katkı payı ödemek zorundadır. Bu katkı, seçtiğiniz sağlık sigortasına 
ödediğiniz primin üzerindedir. Geliriniz ne kadar yüksek olursa, katkınız o kadar yüksek olur. 
Katkı payını vergi beyannamesi yoluyla ödersiniz. "Sağlık yardımı" (zorgtoeslag) olarak bilinen 
masraflar için bir ödenek alma hakkı da vardır. 

 

4. HOLLANDA’DA VERGİ AVANTAJLARI VE DİĞER TEŞVİKLER 
 

4.1. Yeni Şirketlere Vergi İndirimi 
 
Hollanda'da bir iş kurulup Hollanda'da gelir vergisinden sorumlu olunduğunda, yeni şirketler 
için vergi indiriminden (startersaftrek) yararlanılabilir. Bu, girişimci ödeneğinin 
(ondernemersaftrek) bir parçasıdır. Bu imkândan faydalanıldığı durumda yıllık brüt kârınızdan 
belirli bir miktarından düşmenize izin verildiği için daha az vergi ödemiş olursunuz. 
 

 
 

4.2. KOBİ Kâr Muafiyeti 
 

KOBİ kâr muafiyeti, girişimci ödeneği (ondernemersaftrek) düşüldükten sonra kârın belirli bir 
yüzdesinin düşülmesine olanak tanır. KOBİ kar muafiyeti için başvuruya gerek yoktur. Hollanda 
Vergi ve Gümrük İdaresi, kâr muafiyetini otomatik olarak vergi beyannamesinden 
düşmektedir. 
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4.3. Yeni İşletme 
 
Hollanda'da bir iş kuruluyorsa, yeni şirketler (startersaftrek) için vergi indirimi talep etme hakkı 
olabilir. Bu yardım, girişimci ödeneğinin bir parçasıdır. 
 

4.4. Mahsup Etme 
 
Şirketler, kurumlar vergisi beyannamelerini doldururken zararlarını gelecekteki karlara 
mahsup edebilir. 1 milyon Euro'dan fazla kârı olan şirketler, bu tutarın üzerindeki kârlarının 
ancak %50'sini önceki yıllardan gelen zararlarla dengeleyebilir. 
 

4.5. Start-Up’lara Sağlanan Avantajlar 
 
Hollanda start-up kurmak isteyen girişimcilere için çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. 
 
Start-up vizesi: Hollanda’da start-up kurmak isteyen kişiler bu vizeden faydalanarak ülkede 
kalabilirler. Bundan sonra start-uplar şirket kurma süreçlerini başlatabilirler. 
 
 
Start-up kredi ve fonları: 
 

✓ Seed Business Angel Funds: Teknoloji start-upları veya yaratıcı girişimciler sermaye 
için bir Seed Business Angel Fund'a başvurabilirler. Fonun sermayesinin yarısı özel 
yatırımcılardan (katılım fonu), diğer yarısı ise Ekonomik İşler ve İklim Politikası 
Bakanlığı (EZK) tarafından sağlanmaktadır. Tohum Fonu, özellikle yenilikçi girişimleri 
(0-5 yıl) hedefleyen özel bir girişim sermayesi fonudur. 
 

✓ Innovation Credit: Hollanda’da kurulan start-up şirketleri belirli koşulları sağladıkları 
takdirde İnovasyon Kredisine başvurabilirler. İnovasyon kredisinin minumum proje 
boyutu 150.000 Euro olmakla beraber şirket boyutuna göre artabilir.  
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