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PEŞİN FİYATLANDIRMA 
ANLAŞMALARINA İLİŞKİN TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI TEBLİĞİ YAYINLANDI 
 
“Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 
Uygulaması” 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu ile mevzuatımıza girmiş 
bulunmaktadır. Bu kapsamda ilişkili 
kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 
satımında uygulanacak fiyat veya bedelin 
tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin 
talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile 
anlaşılarak belirlenebilmekte; bu şekilde 
belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere 
anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar 
dahilinde kesinlik taşımaktadır. 
 
07.12.2017 tarih ve 30263 Sayılı Resmî 
Gazete’de ”Transfer Fiyatlandırması 
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 
Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)” 
yayınladı. 
 
Tebliğ ile 1 Seri No.lu Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ'in "Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
anlaşma usulü" başlıklı 6. Bölümü 
değiştirilmiş oldu. 
  
Yeni yayımlanan Tebliğ’de uygulamaya 
ilişkin konular ile bazı tereddütlü hususlar 
hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bu 
konular ise aşağıdakilerden oluşmaktadır: 
 

 Peşin fiyatlandırma anlaşması ile 
belirlenen konular 

 Peşin fiyatlandırma anlaşması süreci 
 Peşin fiyatlandırma anlaşmaları ve 

vergi incelemesi 
 Peşin fiyatlandırma anlaşmasının 

geçmişe uygulanması 
 
Bunların dışında Tebliğ’de yer alan konular 
ise peşin fiyatlandırma anlaşması türleri, 
anlaşmaya başvurabilecek mükellefler, 
anlaşmanın takibi ve yıllık rapor, 
anlaşmanın sona ermesi, anlaşmanın iptal 
edilmesi, anlaşmanın revize edilmesi 
şeklindeki 1 Seri No.lu Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nde yer 
alan konuların tekrarından oluşmaktadır.  

Bültenimizde, 3 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan 
yeni açıklama ve önemli hususlara yer 
verilmiştir. 
 

1. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması İle 
Belirlene Konular 
 

Tebliğ’de yapılan açıklamalara göre, mükellef 
ile İdare arasında anlaşma imzalanması 
durumunda söz konusu anlaşma ile aşağıdaki 
konular belirlenecektir: 

 
 Belirli bir dönem için anlaşmaya varılan 

transfer fiyatlandırması yöntemi  
 İlişkili kişiler ve işlemler 
 Anlaşmanın süresi 
 Transfer fiyatı (kâr marjı, faiz oranı, bedel 

vb.) 
 Kritik varsayımlar  
 Diğer hususlar  

 
2. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Süreci 

 
Tebliğ’de yapılan açıklamalar dikkate 
alındığında peşin fiyatlandırma 
anlaşmalarında süreç aşağıdaki adımlardan 
oluşmaktadır: 
 

 Ön görüşme: Mükellef ile İdarenin 
karşılıklı olarak anlaşma başvurusunun 
uygunluğunu değerlendirdiği ve bir ön 
görüşme niteliğindeki toplantıyı ifade 
etmektedir. Bu görüşme zorunlu 
olmayıp, mükellefin talebi üzerine 
yapılabilmektedir. Ancak, İdarenin genel 
yaklaşımını öğrenmek adına bu tür 
toplantıların oldukça önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

 Yazılı başvuru: Ön görüşme sonrasında 
İdarenin anlaşma başvurusunu kabul 
edeceğinin anlaşılmasından sonra yazılı 
olarak başvurunun yapıldığı adımı ifade 
etmektedir. Yazılı başvuru ile peşin 
fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç 
başlamaktadır. Yazılı başvuruya ilişkin 
özel bir format bulunmamaktadır ancak 
Tebliğ ekinde yer alan formun 
doldurularak talep edilen bilgi ve 
belgeler ile başvurunun yapılması önem 
arz etmektedir. 

 Değerlendirme ve analiz: Peşin 
fiyatlandırma anlaşmalarının en kritik 
adımını oluşturmaktadır. İdare, 
mükellefin yaptığı başvuruda yer alan 



 
 

 

bilgi ve belgeler üzerinden peşin 
fiyatlandırma anlaşmasının uygun olup 
olmadığını, ne tür bilgilere ihtiyaç 
olduğunu tespit etmek amacıyla 
kapsamlı bir değerlendirme 
yapmaktadır. Anlaşmaya ilişkin 
müzakere ve görüşmelerin en yoğun 
yaşandığı bu adımda İdare mükelleften 
çok sayıda ek belge ve izahat talep 
etmektedir.  

 Anlaşmanın kabulü veya reddi: İdare 
son aşamada değerlendirme ve analiz 
aşamasındaki sürecin sonucuna göre ya 
anlaşma yapmak için mükellefe imzaya 
davet yazısı göndermekte ya da 
anlaşma yoluna gidilmeyeceğini 
bildirmektedir. 

 
Tebliğ’de anlaşma sürecine ilişkin yapılan 
açıklamalar arasında en çok göze çarpan 
konu ise değerlendirme ve analiz süreleridir. 
Geçmiş uygulamalarda bu süreç özellikle iki 
taraflı anlaşmalarda 2-3 yıl kadar sürebiliyordu 
ve bu da mükelleflerin anlaşma 
başvurularının yapmakta çekinceli 
davranmalarının en önemli nedenlerinden 
birisiydi. 
 
Bu sebepten olacak ki yeni Tebliğ’de 
değerlendirme ve analiz sürecinin, tek taraflı 
peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusunda 6 
ay, iki taraflı ve çok taraflı peşin fiyatlandırma 
anlaşmaları başvurularında ise 12 ay içinde 
sonuçlandırılması esas olarak kabul edilmiştir. 
 
Aynı şekilde, İdareye yapılan iki taraflı ya da 
çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma 
başvuruları, başvuru talebine ilişkin yazının 
İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 18 
ay içinde sonuçlandırılacağı açık olarak ifade 
edilmiştir. Başvurunun bu süre içinde 
sonuçlandırılamaması durumunda ise, 
İdareler ile mükelleflerin anlaşması halinde 
sürenin uzatılabileceği ayrıca belirtilmiştir. 
 
Tüm bunlar göstermektedir ki İdare bundan 
sonra peşin fiyatlandırma anlaşmalarını hızlı 
bir şekilde sonuçlandırmayı tek taraflı olarak 
taahhüt etmiştir.  
 
Bu durum mükellefler lehine atılmış bir 
adımdır ve önümüzdeki dönemde anlaşma 
başvurularının artmasını sağlayacaktır. 
 

3. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ve 
Vergi İncelemesi 

 
Geçmişte mükelleflerin özellikle anlaşmanın 
imzalanmaması durumunda incelemeye sevk 
edilme yönünde ciddi çekinceleri 
bulunuyordu. Bu durum da yine anlaşmalara 
olan ilgiyi ve başvuru sayısını sınırlı düzeyde 
tutuyordu. 
 
Bu sebepten dolayı, İdare Tebliğ’de “Mükellef 
tarafından yapılan peşin fiyatlandırma 
anlaşma başvurusunun İdare tarafından 
reddedilmesi veya anlaşma süreci içinde 
herhangi bir zamanda mükellef tarafından 
başvurunun geri çekilmesi, mükellefin otomatik 
olarak İdare tarafından vergi incelemesine sevk 
edilmesini gerektirmez.” şeklinde açıklamalara 
yer vermiştir. 
 
Bu da göstermektedir ki sadece anlaşmaya 
başvurmak ve/veya anlaşmanın olumlu 
sonuçlanmaması mükellefin inceleneceği 
anlamına gelmemektedir. Böylece, İdare 
başvuru ya anlaşmaya varılamaması 
nedeniyle inceleme yapmayacağını 
mükelleflere taahhüt etmektedir. Bu da 
mükellefler açısından atılmış yine önemli bir 
adımdır ve fazlasıyla doğru olduğu 
düşünülmektedir. 
 
Bunun yanında, diğer bir önemli açıklama ise 
incelemeler ile peşin fiyatlandırma anlaşması 
arasındaki ilişkidir. Tebliğ’de bu konuda; 
 

 peşin fiyatlandırma anlaşması ile vergi 
inceleme süreçlerinin birbirinden farklı 
süreçler olduğu, 

 peşin fiyatlandırma anlaşması 
sürecinde anlaşma kapsamındaki 
işleme ilişkin bir vergi incelemesine 
başlanması halinde anlaşma 
görüşmelerine devam edileceği ve 

 benzer şekilde, bir vergi incelemesi 
devam ederken aynı konuda peşin 
fiyatlandırma anlaşmasına 
başvurmanın mümkün olduğu 

 
yönünde açıklamalara da yer verilmiştir. 
 
Bu açıklamalar gerçekten mükellefler 
açısından önemli bir hususun altını 
çizmektedir. Buna göre, özellikle incelemeye 
giren şirketler incelemenin gidişatına göre 



 
 

 

peşin fiyatlandırması anlaşmasına başvurma 
yoluna gitmeyi tercih edebileceklerdir. 
Dolayısıyla, inceleme ile ortaya çıkacak uzun 
ve maliyetli uyuşmazlık ve yargı süreci yerine 
daha hızlı ve sağlıklı bir süreç olan peşin 
fiyatlandırma anlaşmasına başvurmak daha iyi 
sonuçlar doğuracaktır. 
 
Ancak, Tebliğ’de anlaşma süreci devam 
ederken incelemenin tamamlanması ve 
mükellef aleyhine bir sonucun ortaya çıkması 
durumunda anlaşmanın akıbetinin ne olacağı 
konusunda herhangi bir açıklamaya yer 
verilmemiştir.  
 
Ayrıca, anlaşma tamamlanmadan mükellefin 
dava yoluna gitmesi ve lehe bir yargı kararının 
çıkması durumunda anlaşma açısından ne 
şekilde hareket edileceği konularında 
açıklamalara yer verilmemiştir. 

 
4. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının 

Geçmişe Uygulanması 
 
Geçmiş peşin fiyatlandırma anlaşmalarının 
uygulamasında fiili olarak anlaşmanın 
geçmişe uygulandığı durumlar 
görülmekteydi ve bu de facto bir durumdu. 
Ancak, söz konusu uygulamanın yasal bir alt 
yapısı bulunmuyordu ve Kanunda 
anlaşmaların geleceğe dönük olarak 
yapılacağı yazıyordu. 
 
6728 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi 
Kanununun 13. Maddesinde yapılan değişiklik 
sonucunda anlaşma ile belirlenen yöntemin 
zamanaşımına uğramamış geçmiş 
vergilendirme dönemlerine de tatbik edilmesi 
yasal olarak mümkün hale geldi. Tebliğ de bu 
yasal düzenleme ile ilgili açıklamalara yer 
vermektedir.  
 
Buna göre, Vergi Usul Kanununun pişmanlık 
ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının 
mümkün olması ve anlaşma koşullarının 
zamanaşımına uğramamış geçmiş 
vergilendirme dönemlerin de geçerli olması 
şartıyla anlaşmaların geçmişe uygulanması 
mümkün görünmektedir. 
 
Tebliğ, anlaşmanın geçmiş vergilendirme 
dönemlerine uygulanması sebebiyle daha 
önceden ödenen vergilerin ret ve iade 
edilmeyeceğini ifade etmektedir.  

Anlaşmanın geçmiş vergilendirme 
dönemlerine tatbik edilmesi durumunda ise 
oluşacak ilave kurum kazancı için transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 
gerçekleşmemiş olacağından; 
 

 kazanca ilişkin kurumlar vergisi farkının 
zamanında ödenmesi, 

 yine bu kazancın, genel muhasebe 
ilkeleri çerçevesinde ilgili yıl gelir 
hesaplarıyla bağlantı kurulması ve 
içinde bulunulan yılın defterlerinde 
gerekli düzeltmenin yapılması 
suretiyle, ilgili dönem kazancına ilave 
edilmesi, 

 söz konusu tutarın yurt dışı ilişkili 
kişiden alacak olarak kaydedilmesi 
veya tahsil edilerek Türkiye’deki 
kurumun hesaplarına aktarılması 

 
şartlarının karşılanması durumunda kâr 
dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmayacağı 
belirtilmektedir. 

 
Diğer taraftan, Tebliğ’de kayıt ve beyanların 
anlaşmanın imzalandığı tarihten başlayarak 15 
gün içinde düzeltilmemesi halinde, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 13. maddesi altıncı fıkrası 
uyarınca örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmiş 
sayılacağından, kâr dağıtımına bağlı vergi 
kesintisinin de yapılması gerektiği 
belirtilmektedir.  
 
5. Sonuç ve Değerlendirme 

 
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarına ilişkin 
uygulama önümüzdeki günlerde kurumlar 
vergisi mükellefleri (özellikle çok uluslu 
şirketler veya çok uluslu şirketlerin Türkiye’de 
bulunan şube yada birimleri) açısından daha 
da önemli bir müessese haline gelecektir. 
Bunun temel nedeni ise özellikle OECD BEPS 
Eylem Planının uygulama döneminde 
çıkabilecek transfer fiyatlandırması kaynaklı 
uluslararası ihtilaflardır.  
 
Transfer fiyatlandırması ihtilaflarının ön plana 
çıktığı bu dönemde özellikle iki taraflı peşin 
fiyatlandırma anlaşmaları ülkeler arasındaki 
ekonomik çifte vergilendirmenin çözümü için 
en önemli araçlardan birisi haline gelecektir. 
 
O nedenle, yeni Tebliğ ile yapılan açıklamalar 
daha da önemli hale gelmiştir. Bunun yanında, 



 
 

 

İdare’nin peşin fiyatlandırması anlaşmaları ile 
ilgili yaklaşımı da eskisine göre çok daha 
pozitif olduğu ve mükelleflerin anlaşma 
başvurusu için daha fazla teşvik edildiği 
gözlenmektedir. 
 
Ayrıca, peşin fiyatlandırma anlaşması 
başvuruları için tahsil edilen harç da 
kaldırılmıştır. Dolayısıyla, anlaşmaya 
başvurmanın en azından yüksek maliyetleri 
ortadan kalkmış durumdadır. 
 
Bununla birlikte geçmiş deneyimlerimiz 
göstermektedir ki peşin fiyatlandırması 
anlaşmasına başvurmak başta gönüllü 
denetimi kabul etmek demektir. Ayrıca, 
sürecin çok fazla teknik konuyu içeriyor 
olması nedeniyle ciddi düzeyde 
dokümantasyon hazırlanması gerekmektedir. 
İdare ile anlaşma sürecinin uzman ve 
tecrübeli kişilerce yürütülmesi de bir o kadar 
önemlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 
Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel 
Tebliği Tebliğ'in tam metnine ulaşmak için 
tıklayınız. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Consulting Transfer 
Fiyatlandırması Ekibinin peşin 
fiyatlandırma anlaşmaları konusunda hem 
İdare’de hem de danışman olarak 
kazanmış olduğu önemli bir bilgi ve 
tecrübesi bulunmaktadır. 

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları 
hizmetlerimiz ve başvuru süreci hakkında 
detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız. 

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ 
Yönetici Ortak, YMM 
E-mail: burcin.gozluklu@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 216 504 2066 

Ramazan BİÇER 
Ortak, Danışmanlık Hizmetleri Lideri 
E-mail: ramazan.bicer@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 216 504 2066 
 

http://www.gib.gov.tr/node/126045

