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KURUMLAR VERGİSİ KANUNUMUZ VE ULUSLARARASI UYGULAMALARI AÇISINDAN MALİYET PAYLAŞIM 
ANLAŞMALARI 
 
Ramazan BİÇER 
 
I. Giriş 
 

Genel olarak “Maliyet Paylaşım Anlaşmaları”, iki ya da daha fazla sayıdaki kuruluş arasında bir 
varlık, hizmet veya hakkı geliştirme, üretme veya elde etme konusunda maliyet ve riskleri paylaşmak ve 
bu varlık, hizmet ya da haklarla ilgili her bir katılımcının çıkarının tür ve derecesini tespit etmek amacıyla 
yapılan anlaşmaları ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle bu anlaşmalar ile her bir katılımcının toplam 
maliyete yaptığı katkı nispetinde toplam katkıdan aldığı pay tespit edilmektedir. 

 
Başlangıç olarak bilinmelidir ki, Maliyet Paylaşım Anlaşmaları (Cost Contribution Arrangements) 

ismen benzemekle birlikte diğer anlaşma ve sözleşmelerden tanım olarak ayrılmakta ve kabul edilen bir 
çerçeve istikametinde uygulanmaktadırlar. Temel olarak, sözleşmeler kanunlara dayalıdırlar ve yasal 
ilişkilerin kurulması için belli bir öneride bulunurlar, onaylarlar veya onları amaç olarak güderler ve 
sözleşmeler yasal olarak tarafları bağlayıcı niteliğe sahiptirler.  

 
Diğer taraftan, bir anlaşmaya katılan herhangi bir taraftan anlaşmanın daha külfetli bir kriterini 

karşılaması istenmez. Daha da önemlisi, anlaşma ile olan ilişkisinde bir şirket, ana merkez ve 
şubelerinden biri veya şubeleri arasında bu tip bir sözleşme kuramaz çünkü ana merkez veya diğer şube 
olarak aynı tüzel kişiliğin parçası olan ve bir şube fonksiyonu üstlenen kendisi ile sözleşme yapması 
mümkün değildir. Böylece, aynı tüzel kişiliğin farklı tarafları olanlar arasında bu tip anlaşmalar sözleşme 
kabul edilmezler ama bağlayıcı olmayan sözleşme niteliği taşırlar. 

 
Buna karşın, maliyet paylaşım anlaşması gibi anlaşmalar aynı grup içinde yer alan şirketler de 

dahil olmak üzere çeşitli şirketler arasında yapılabilir çünkü her bir şirket akit yapma hakkına sahip olan 
ayrı birer tüzel kişiliğe sahiptir. Aşağıda, makalemizin konusu olan maliyet dağıtım anlaşmaları öncelikle 
genel çerçeve içinde değerlendirilecek, daha sonra da konu Kurumlar Vergisi Kanunumuz ve uluslar arası 
uygulaması bakımından ele alınacaktır.  
 
2. Maliyet Paylaşım Anlaşmaları ve Uygulaması 
 

Maliyet paylaşım anlaşmaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nın "Uluslararası 
Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi”nde; işletmeler arasında varlıklar, 
hizmetler veya hakların geliştirilme, üretilme veya elde edilmesi için maliyet veya risklerin paylaşılması ve 
bu varlık, hizmet ve haklardaki her bir katılımcının hisselerinin kapsam ve içeriğinin belirlenmesi için 
kabul edilen bir çerçeve anlaşma olarak tanımlanmaktadır.  
 

Maliyet paylaşım anlaşmaları tipik olarak gayri maddi varlığın ortak olarak geliştirilmesi ve çok 
uluslu şirketi oluşturan bağımsız tüzel kişiliklerin faydalandığı merkezileştirilmiş hizmetlere (örneğin, 
yönetim, reklâm veya şirket içi yasal müşavirlik) yapılan katkıları kapsar. Maliyet paylaşım anlaşmaları, 
örneğin sözleşmeye dayalı araştırma faaliyetleri (üçüncü taraflardan sağlanan dış kaynak kullanımı) gibi 
gayri maddi varlığın kullanımı ve elde edilmesi şeklindeki diğer uygulamalardan ve bir Araştırma-
Geliştirme (Ar-ge) faaliyetinin kullanımı ve faydasının transferi veya ortak bir faaliyetin diğer 
sonuçlarından ayırt edilmelidir.  
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Maliyet paylaşım anlaşmasının önemli bir özelliği sözleşmeye dayalı bir sistem olmasıdır. Bu 
nedenle, Ar-ge ya da diğer bir faaliyetin gerçekleştirildiği belli bir ülkede katılımcı durumunda olan ve ayrı 
bir tüzel kişiliğe sahip işletmeler tarafından otomatik olarak uygulanmaz. Her bir tarafın anlaşmaya olan 
katkısı nedeniyle sahip olduğu hisse ve katlanılan maliyetin ne şekilde paylaşılacağı anlaşmasının 
başlangıcında belirlenir ve belirlenen bu tutarların katılımcının böyle bir anlaşmadan beklediği getiri 
nedeniyle hissesine düşecek tutar ile orantılı olması gerekir. OECD Rehberinin ortaya koyduğu gibi, bu tip 
bir anlaşma ile kaynaklar ve var olan deneyimler paylaşılır ve elde edilen karşılık kısmen veya tamamen 
karşılıklı çıkarların makul bir karşılığını ifade eder. 

 
Başka bir deyişle, maliyet paylaşım anlaşmasına yapılan katkıları normal bir grup içi transferden 

ayıran nokta, katılımcılar tarafından ulaşılmak istenen karşılığın tamamı veya bir kısmının kaynakların ve 
deneyimlerin paylaşılması sonucu elde edilecek sonuçtan her bir katılımcının beklediği kazanç ile ilgili 
olmasıdır.  

 
Örneğin, tüketicilerin benzer tercihlere sahip olduğu (X) piyasasındaki bir ürünü pazarlayan çok 

uluslu bir şirketin üyeleri olan (A), (B) ve (C) Şirketlerinin ortak bir reklâm kampanyası geliştirmek için bir 
maliyet paylaşım anlaşması imzaladıklarını farz edelim. Diğer taraftan, aynı çok uluslu şirketin üyesi olan 
(D) Şirketi ise reklâm kampanyasının oluşturulması için diğer şirketlere yardım etmekte ancak bu ürünü 
kendisi pazarlamamaktadır. Dördüncü üye olan (D) şirketi, maliyet paylaşım anlaşmasında bir katılımcı 
olarak yer almayacaktır çünkü hem anlaşmanın konusu olan reklâm faaliyeti ile ilgili bir intifa hakkına 
sahip olmayacaktır hem de herhangi bir şekilde herhangi bir hisseden faydalanabilme gibi durum söz 
konusu değildir. Bu nedenle, anlaşmaya taraf olan üç katılımcı şirket (A), (B) ve (C), anlaşma için sağlanan 
reklâm hizmeti için emsallere uygun olarak dördüncü şirkete bir ödemede bulunacaklardır.  

 
Daha da önemlisi, tarafların her biri anlaşmadan kaynaklanan kazançları doğrudan elde 

edebilirler çünkü hepside, ayrı ayrı olmakla birlikte, maliyet paylaşım anlaşması ile ortaya konan 
kazançların doğrudan sahipleridirler. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, katılımcılar kendisine transfer 
edilen royaltinin getirisini elde etmek için ödeme yapmak durumunda olan imtiyaz sahibi türünden kişiler 
değildir. Çünkü bir maliyet paylaşım anlaşmasında her bir katılımcı mülkiyet sahibi konumundadır ve 
onlara gerçekleştirilmiş herhangi bir transfer de söz konusu değildir.  

 
Katılımcılar, anlaşma ile uygun bir şekilde tamamlanarak faaliyetin sonucunda elde edilen maddi 

veya gayri maddi varlığı doğrudan kullanma hakkına sahiptirler. Maliyetlerin bölüşülmesi açısından her 
bir tarafın maliyet paylaşım anlaşmasından beklediği getiri anlaşma ile sürdürülen faaliyetlerden 
yararlanma değil anlaşmanın sonucunda elde edilecek fayda ile uygun olmalıdır. Eğer maliyet paylaşım 
anlaşması, gayri maddi bir varlık geliştirmiş ise anlaşmanın her bir tarafından söz konusu gayri maddi 
varlığın mülkiyetine sahip olması istenmez ancak bu tip anlaşmalarda her bir katılımcının kanuni mal 
sahibi niteliği taşıması gerektiğinden aynı hak, faydalanma ve ayrıcalıklara sahip olması zorunludur. 

 
Bir maliyet paylaşım anlaşması, genelde tarafların yaptığı katkı ile gayri maddi bir varlığın ortak 

olarak geliştirilmesi ile sonuçlandırılır. Diğer taraftan, katılımcılar muhasebe, bilgisayar teknik destek, 
insan kaynakları veya katılımcıların yer aldığı piyasalarda ortak reklam kampanyasının geliştirilmesi gibi 
merkezi bir noktadan sağlanan bazı hizmetleri elde etmek için de kendi kaynaklarını birleştirebilirler.  
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Maliyet paylaşım anlaşmasının “Emsallere Uygunluk İlkesi1”ne aykırı olmaması için her bir tarafın 
katkısının ve bundan elde edeceği getirinin karşılaştırılabilir şartlarda ilişkisiz bir tarafın anlaşmadan elde 
etmeyi beklediği kazanç ve yapmayı kabul edebileceği katkı ile uyumlu olması gerekir. Bunun yanında, 
anlaşmaya taraf olarak sadece anlaşmanın sonuçlarından bir getiri elde etmeyi bekleyen kişiler kabul 
edilirler. Anlaşmaya taraf olup sadece katkıda bulunan kişiler herhangi bir getiri elde etmeyi 
öngörmemeleri durumunda anlaşmaya taraf olarak kabul edilmeyeceklerdir. 

 
Emsallere uygunluk ilkesine göre, her bir tarafın anlaşmaya olan katkısı ilişkisiz kişilerin 

karşılaştırılabilir şartlarda böyle bir anlaşma açısından sağladıkları katkının değeri ile uygun olmalıdır. 
Emsallere uygunluk ilkesinin uygulaması diğerlerinin yanında sözleşme şartları ve sözleşmeye ilişkin özel 
ekonomik koşulları da dikkate almalıdır. Maliyet paylaşım anlaşmasına taraf olan bir katılımcı veya 
anlaşmaya taraf olan ancak ilişkili kişi olmayan bir katılımcının anlaşmanın faaliyetlerinin tamamına veya 
bir kısmına katıldığı durumlarda katılımcı emsal fiyata uygun olarak yaptığı giderlerin karşılanmasını 
bekleyecektir.  

 
Emsallere uygun olarak elde edilecek kazanç, gerçekleştirilen fonksiyonlar, kullanılan varlıklar, 

öngörülen riskleri dikkate alacak şekilde tespit edilecektir. Elde edilecek bu karşılık anlaşmadan 
kazanılması beklenen getiriyi içermektedir. Emsallere uygunluk ilkesi aynı zamanda Maliyet paylaşım 
anlaşmasının kapsamındaki maddi ve gayri maddi varlıkların sermayeye katılımına da uygulanır. Örneğin, 
ilk taraf kendi maliyetini aşan bir piyasa fiyatına sahip mal ile katkıda bulunurken, diğer taraf nakit olarak 
katkıda bulunduğu bir maliyet paylaşım anlaşmasında söz konusu iki tarafın eşit şartlara sahip taraflar 
olma niyetinde olduğu durumlarda maliyet ilk tarafın yaptığı katkının uygun bir karşılığı olmayacaktır.  

 
Bir maliyet paylaşım anlaşması altında anlaşmaya taraf olan bir katılımcının tüm katkısının oranı 

anlaşmadan ortaya çıkmasını beklediği tüm getiriden kendisine düşecek olan oran kadar olması 
gerekmektedir. Teoride, her bir katılımcının getiriden alacağı pay, tarafların anlaşmaya katılımın bir 
sonucu olarak oluşması beklenen ek gelir veya anlaşmaya katılım sonucunda maliyetlerde beklenen 
tasarrufa göre tespit edilebilir.  

 
Pratikte, doğrudan anlaşmadan kaynaklanan ek geliri tahmin etmek için katılımcılar aşağıda 

belirtilen dağıtım anahtarlarını kullanabilirler.  
 

- Satışlar, 
- Kullanılan, üretilen veya satılan üniteler,  
- Brüt veya faaliyet karı, 
- Çalışan sayısı veya 
- Sermaye yatırımı  

Bir mükellef dağıtım anahtarını aşağıda verilenleri dikkate alarak seçmelidir.  
 

- Anlaşmanın niteliği, 
- Dağıtım anahtarı ve beklenen getiri arasındaki ilişki 

 
Buna karşın, örneğin, nihai ürünün öngörülen satışları, maliyet paylaşım anlaşması içinde özel bir 

parça geliştirildiği ve fiyatı ciddi bir şekilde değiştiren nihai ürünün çeşitliliği içinde bu parçanın 

                                                 
1
 Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya 

bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade 

etmektedir. 
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katılımcılarca kullanılması durumlarında dağıtım anahtarı kullanmak uygun olmayabilir. Nihai ürünün 
fiyatındaki farklılıklar, tarafların katlandığı maliyet ve onların beklediği kazanç arasındaki ilişkiyi 
bozacaktır. Böyle bir olayda, her bir tarafça kullanılan parçaların sayısı katılımcıların bekledikleri kazancın 
ölçülmesi için daha uygun olacaktır. Vergisel açıdan, anlaşmaya taraf olanların yapmış oldukları katkılar 
anlaşmanın konusu olan faaliyetleri sürdürmek için anlaşmanın kapsamı dışında yapılmış gibi kabul 
edilecektir.  

 
Belirli bir mükellefe düşen maliyetlerin indirime tabi tutulması vergi kanunlarına göre tespit 

edilmektedir. Bir katılımcının anlaşmaya olan katkısı beklenen kazanç ile uyumsuz olduğu durumlarda 
tarafların ayrı ayrı katkılarını dengelemek için aralarında dengeyi sağlamak için vergi idaresince bir ödeme 
yapılması istenebilir. Vergisel açıdan denkleştirme amaçlı ödemeler ödeyen açısından ek bir maliyet, alıcı 
açısından maliyetlerin tazmini olarak kabul edilmelidir. Denkleştirme amaçlı yapılan ödemeler bu 
ödemeyi alan tarafın harcama ya da maliyetlerinden daha fazla olduğu durumlarda aşan bu kısım 
vergilendirilebilir gelir olarak kabul edilecektir.  

 
Emsallere uygunluk ilkesine göre, daha önceden gerçekleştirilen bir maliyet paylaşım anlaşması 

içinde yer alan faaliyetlerin (örneğin, gayri maddi varlık, imalatı bitmemiş mallar, geçmiş faaliyetlerden 
elde edilen teknik bilgiler) sonuçlarını tamamen veya kısmen yeni bir katılımcıya transfer eden 
katılımcıların yeni katılımcıdan bu mülkiyet için emsallere uygun bir karşılık almaları gerekir. Giriş için 
yapılan ödemenin miktarı, yeni katılımcı tarafından elde edilen haklar için ilişkisiz bir kişinin ödemeyi 
kabul edebileceği fiyata dayalı olarak tespit edilmelidir. Bu tespit, anlaşmadan elde edilmesi beklenen 
tüm getirinin orantılı hissesini dikkate alacaktır.  

 
Vergisel açıdan, anlaşmaya giriş için yapılan ödeme, elde edilen hakların karşılığı olan hisselerin 

elde edilebilmesi için anlaşma dışında yapılmış gibi kabul edilecektir. Benzer konular, anlaşmaya taraf 
olan bir katılımcının kısmen veya tamamen hissesini sattığı zaman ortaya çıkmaktadır. Anlaşmaya dayalı 
hakkın transferinin karşılığı, emsallere uygunluk ilkesine göre ödenmelidir.  

 
Oysaki mükelleflerin bu tip anlaşmalara giriş ve çıkışlarda dikkatli davranmaları gerekmektedir 

çünkü bir maliyet paylaşım anlaşmasındaki gayrimaddi varlığın mahiyeti çok zaman giriş için ödenecek 
veya çıkış için elde edilecek tutarın belirlenmesini zorlaştıracaktır. Maliyet paylaşım anlaşmaları aracılığı 
ile geliştirilen gayrimaddi varlıkların yer aldığı durumlarda, bu tip bir değerlendirmenin yapılması özellikle 
zorlaşmaktadır. Vergisel açıdan, anlaşmadan çıkış karşılığında yapılan ödeme, önceden var olan hissenin 
satılmasından dolayı anlaşmanın dışında yapılmış gibi kabul edilir.  
 
3. Maliyet Paylaşım Anlaşmalarının Mevzuatımız Açısından Değerlendirilmesi  
 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzda maliyet paylaşım anlaşmalarına ilişkin genel bir 
düzenleme bulunmamakla birlikte mezkur Kanunun 22 inci maddesinde maliyet paylaşım anlaşmaları 
açısından dar mükelleflerin durumlarına ilişkin bazı hükümlere yer verilmiştir. Kurumlar Vergisi 
Kanunumuzda maliyet paylaşım anlaşmalarına ilişkin herhangi bir özel düzenlemenin bulunmamasının 
sebebi kanun koyucunun kurum kazancının tespitinde tam mükellefler için kullanılacak indirim sistemini 
genel esaslar açısından değerlendirmesidir.  

 
Buna karşın, mezkur kanunun 22 inci maddesinde maliyet paylaşım anlaşmaları açısından özel bir 

düzenleme yapılarak özellikle uygulamada dar mükelleflere ilişkin karşılaşılan sorunlar aydınlatılmış 
olmuştur.  
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Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 22 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Dar mükellefiyette kurum 
kazancının tespitinde, ayrıca aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:  
 
b) Türkiye'deki kurumun kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi 
uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar ile Türkiye'deki kurumun denetimi için 
yabancı ülkelerden gönderilen yetkili kişilerin seyahat giderleri hariç olmak üzere, ana merkezin veya 
Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine veya zararlarına katılmak üzere ayrılan paylar.” 
hükmüne yer verilmiştir.  
 

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin 
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi 
kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

 
Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin (1) numaralı 

bendinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın 
tespitinde gider olarak indirilebilmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir. 

 
Bu durumda, tam mükelleflerin maliyet paylaşım anlaşmasına ilişkin yapılan katkıları gider olarak 

indirilebilmesi için aşağıdaki şartların hepsinin bir arada karşılanması gerekir.  
 
- Mal veya hizmetin mutlaka verilmiş olması, 

- Kesilen faturada mal veya hizmet türünün ayrıntılı olarak belirtilmesi, 

- Tek faturada birden fazla mal veya hizmet bedelinin bir arada yer alması halinde, her hizmet 

bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi 

şartıyla, maliyet paylaşım anlaşması nedeniyle ortaya çıkan mal ve hizmetlerin karşılığı olan bedelin 
kurum kazancından gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.  
 

Bu sayılan şartlar mevzuatımızda düzenlenen genel hükümler olup, maliyet paylaşım anlaşmaları 
için yapılan katkılar ticari kazancın idame ettirilmesi açısından değerlendirmektedir. Oysaki maliyet 
paylaşım anlaşmalarının uygulaması açısından daha detaylı bilgilere de ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Mevzuatımızda detaylı bir düzenleme bulunmadığı için bu durumda, Kurumlar Vergisi Kanunundaki 
birçok yeni düzenlemede izlendiği üzere, OECD’nin Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer 
Fiyatlandırması Rehberine başvurmamız gerekmektedir. OECD’nin Maliyet Paylaşım Anlaşmalarına İlişkin 
Yaklaşımına 5. bölümde detaylı olarak yer verildiği için burada üzerinde durulmayacaktır. Ancak, bu 
noktada belirtmek gerekirse mevzuatında böyle bir düzenleme olmamasına rağmen Türk Vergi İdaresi de 
birçok ülke gibi maliyet paylaşım anlaşmaları için OECD kurallarını kendine esas almaktadır.  
 

Buna göre, uygulama açısından maliyet paylaşım anlaşması için mükelleflerden aranacak şartlar 
aşağıdaki gibidir. 

 

1) Şirkete fatura edilecek masraf payları bir maliyet tasarrufu ya da bir gelir artışı şeklinde bir fayda 
sağlamalıdır.  

2) Giderlerin hangi kriterlere göre dağıtılacağı maliyet paylaşım anlaşmasında ayrıntılı şekilde 
düzenlenmelidir.  
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3) Yapılan ödemeler fiili giderlerin toplamını aşmamalıdır. Ayrıca, tahmini olarak yapılan ödemeler 
hiçbir şekilde kazançtan indirilmemelidir.  

4) Şirkete fatura edilecek masraf paylarının yapıldığı uygun belgelerle kanıtlanabilir olmalıdır.  

5) Paylaştırılacak gider, gruba bağlı her bir firmaya sağlanan hizmet oranında bölünmelidir. 

6) Paylaştırma kriteri esas alınarak bahse konu anlaşmadan sağlanan fayda ile şirketin katlanacağı 
maliyet (katılma payı) arasında bir tutarsızlık bulunması halinde emsallere uygun fiyat esas 
alınacağından bu fiyatı aşan kısım gider olarak dikkate alınmamalıdır.  

7) Sağlanan faydaya ilişkin bedel, kurumun ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya 
bedeli tespit etmeye yarayan ve Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasında düzenlenen işlemin mahiyetine en uygun yöntemin kullanılması sonucunda tespit 
edilmelidir.  

8) Yapılan Katkının maliyet tasarrufu ya da bir gelir artışı şeklinde bir avantajının olup olmadığı 
hususunun uluslar arası bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirilmesi sonucunda mevcut 
durum bir denetim raporuna bağlanmalıdır.  

 

Dar mükellefler ise Türkiye'deki kurumun kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve 
emsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan payları maliyet 
paylaşım anlaşmasına ilişkin yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda 
giderleştirebileceklerdir. Bu işlemi yaparken de yukarıda bahsedilen çeşitli dağıtım anahtarlarından 
birini emsallere uygunluk ilkesini göz önünde bulundurarak kullanacaklardır.  

 

4. Maliyet Paylaşım Anlaşmalarının İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklıklar Açısından Değerlendirilmesi ve 
Ülke Uygulamaları 
 

Konuya yüzeysel olarak bakıldığında, maliyet paylaşım anlaşmaları birçok yönden ortak geliştirme 
projelerine yönelen iş ortaklıkları veya adi ortaklıklarla benzerlik göstermektedir. İş ortaklığı, farklı 
kaynaklarda çok çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Örneğin, ortak bir amacı gerçekleştirmek için iki ya 
da daha fazla taraf arasında kurulu olan çok sayıdaki yasal ilişkiyi tanımlamak için iş ortaklığı terimi 
kullanılmaktadır. Bir iş ortaklığı veya adi ortaklık, ortak sahip olunan bir şirket veya taraflar arasında 
sözleşmeye dayalı bir anlaşma şeklinde gerçekleştirilmekte olup, sıklıkla özel bir proje veya projelere 
girerler.  

 
Bu açıklamalara göre bir maliyet dağıtım anlaşması, iş ortaklığının bir türü olarak kabul 

edilmektedir. Örneğin, Avustralya Vergi Mevzuatı ve Vergi İdaresi bu anlaşmaları “İş Ortaklığı” olarak 
tanımlamaktadır. Ortak geliştirme projelerine yönelen iş ortaklıklarında her bir üye, teknik bilgi (know-
how), insan gücü ve diğer yardımları sağlamaktadır ve Ar-ge faaliyeti ortak olarak sonuçlandırılmaktadır.  
 

Maliyet dağıtım anlaşmaları, sadece bir taraf ya da çok az sayıdaki tarafın faaliyetleri yerine 
getirmesi ve diğer taraflarınsa fon ya da diğer kaynakları sağlaması fikri üzerine kuruludur. Esasen, iş 
ortaklığı gibi maliyet paylaşım anlaşmaları da girdilerin maliyetlerini ve çıktıların risk ve mülkiyetlerine 
ilişkin konuları kapsamaktadır. Oysaki Fransa gibi bazı ülkelerde maliyet paylaşım anlaşmaları bir iş 
ortaklığı yaratıyor ise, o zaman daha karmaşık bir mevzuat ile tabi tutulmaktadırlar.  
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Konuya adi ortaklık açısından bakıldığında ise genellikle yazılı bir ortaklık anlaşmasına dayalı 
olarak kurulmuş, ortaklıkların hak ve yükümlülüklerini kapsayacak şekilde ortak bir ticari faaliyetleri 
sürdürmek için gerçekleştirilen bir girişimle ile karşılaşılır. Adi ortaklıklar, önemli ticari faaliyetleri 
sürdürmek için tarafların niyetlerini gösterirken, aynı zamanda tarafların kar elde etmek amacıyla ortak 
bir şekilde hareket etmelerini ifade eder. Bunun yanında, tarafların niyeti bir ticari faaliyeti ortaklık 
şeklinde yürütmek olmadığı sürece vergisel açıdan maliyet paylaşım anlaşmaları adi ortaklık olarak kabul 
edilmemektedir.  
 

Adi ortaklıklar ile maliyet paylaşım anlaşmaları arasında iyi bir karşılaştırma ABD uygulamasında 
yapılmaktadır. Buna göre, adi ortaklık ancak gayrimaddi varlıkların geliştirilme maliyetlerinin bağlı 
şirketlerce paylaşıldığı, ortaya çıkan gayrimaddi varlığa ilişkin tüm hakların ortak olarak edinildiği ve gayri 
maddi varlıkların lisan karşılığı kullanıldığı veya malların imalat ve satışında veya hizmetlerin verilmesinde 
gayrimaddi varlıkların kullanıldığı durumlarda söz konusu olmaktadır.  
 

Buna karşın, maliyet paylaşım anlaşmaları bağlı kuruluşların gayrimaddi varlığın geliştirme 
maliyetlerini paylaştığı ve her birinin coğrafik bölge ve kullanım alanı tarafından ayrılarak gayrimaddi 
varlıklara ayrı ayrı sahip oldukları durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, maliyet paylaşım 
anlaşmaları, ABD vergi kanunlarına göre adi ortaklık olarak kabul edilmemektedir. Maliyet paylaşım 
anlaşmasına taraf olan bir katılımcı sadece anlaşmaya katılmasından dolayı ABD’de ticari bir faaliyette 
bulunuyor sayılmamaktadır. 
 
Çünkü adi ortaklık şeklinde bir ticari faaliyette bulunmak aşağıda sayılanların kabul edildiği anlamına 
gelmektedir.  
 

i) Ortak bir ismin kullanılacağı, 
ii) Her bir tarafın sözleşmelere ortaklığın adı altında girmeyi kabul etmesi,  
iii) Her bir tarafın ortaklığa ilişkin yükümlüklerden sorumlu olacağı,  
iv) Ortaklığa ait varlıklara ilişkin kredi verenlerce hak talep edilebileceği. 

 
Hâlbuki maliyet paylaşım anlaşmaları, uluslar arası grup yapısı açısından yukarıda sayılan 

özellikleri ve nedenleri bir arada taşımamaktadır. Bunun yerine, maliyet paylaşım anlaşmaları Ar-ge 
faaliyetleri açısından veya katılımcıların kendi kazançlarına ilişkin hisselerini geri çekmeleri durumunda 
sundukları hizmetlerin karşılığı olan kazançların paylaşılmasını ifade eder.  
 

ABD uygulamasında olduğu üzere Hollanda Vergi İdaresi de maliyet paylaşım anlaşmalarını adi 
ortaklık olarak kabul etmemektedir. Benzer şekilde İngiliz Vergi İdaresi, eğer bir maliyet paylaşım 
anlaşmasına taraf olanların niyetleri tamamen maliyetleri kendi aralarında paylaşmak ise, gerçekleştirilen 
faaliyetler ticari karın elde edildiğinin kabulü için gerekli şartları taşımadığını kabul etmektedir. Oysaki 
Almanya’da vergisel açıdan bir maliyet paylaşım anlaşmasın katılımcıları ortak olarak kabul edilmekte ve 
yerleşik bir kurumu oluşturdukları öngörülmektedir.  
 

Benzer şekilde, Lüksemburg’da maliyet paylaşım anlaşmaları, eğer katılımcılar bireysel 
girişimcilerle benzer bir pozisyonda iseler o durumda adi ortaklık olarak kabul edilmektedirler. Bunun için 
katılımcıların; 
 

i) Bir girişimcinin riskini taşımaları, 
ii) En azından varlıklarda kısmi hisseye sahip olmaları ve  
iii) Tüm kar, zarar, indirim, harcama, kredi ve istihkakları 
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paylaşıyor olmaları gerekmektedir.  
 

Diğer taraftan, Kanada’da maliyet paylaşım anlaşmalarının yasal yapısı çok önemli bir kriter 
değildir. Bunun yerine varlığın isim hakkından yararlanmak anlaşmanın bir maliyet paylaşım anlaşması 
olup olmadığını belirlemede esas alınan faktördür. Bu hususta son olarak söylemek gerekirse, maliyet 
paylaşım anlaşmalarını uygulama açısından adi ortaklık olarak kabul etmemek ve vergilendirmemek 
genellikle daha doğru olacaktır.  
 
5. OECD’nin Maliyet Paylaşım Anlaşmalarına İlişkin Yaklaşımı  
 

Uluslar arası uygulamada birçok ülke tarafından yaygın kabul görmüşlüğü nedeniyle Maliyet 
Paylaşım Anlaşmalarının vergisel etkilerini en iyi OECD Rehberi açıklamaktadır. Bu görüş, hem OECD üyesi 
olan hem de OECD üyesi olmayıp doğrudan veya dolaylı olarak OECD Rehberi ile uyumlu bir uygulama 
sürdüren çok sayıdaki ülke tarafından da paylaşılmaktadır. Yukarıda maliyet paylaşım anlaşmalarına 
ilişkin tanımlamalara yer verildiğinden bu bölümde bir kez daha aynı tanımlamalara değinilmeyecektir.  

 
Yukarıdaki tanımlamalardan hareketle, her bir tarafın anlaşmaya olan katkısının beklenen kazanç 

ile uyumlu olması gerekmektedir. Böylece, anlaşmaya katılan her bir taraf bir lisans sahibinden çok elde 
edilen menfaatin ayrı ayrı sahibi olarak kullanım hakkına sahip olacaktır. Bunun için, maliyet paylaşım 
anlaşması tarafından ortaya konulan herhangi bir varlığın fiili kullanıcısı olarak katılımcılar açısından bir 
royalti ödemesi yapmaya veya katılımcının elde ettiği pay ile uygun olarak geliştirilen varlığın kullanımı 
için diğer bir bedel ödemeye gerek olmayacaktır.  
 

OECD rehberi, maliyet paylaşım anlaşmalarında her bir katılımcının yaptığı katkıya göre daima 
beklediği bir kazancın olacağını belirtmektedir. Bundan dolayı, maliyet paylaşım anlaşması ile 
gerçekleştirilen faaliyetin sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan her bir katılımcının payı başlangıç 
aşamasında tespit edilmelidir. OECD Rehberi farklı türlerdeki maliyet paylaşım anlaşmalarını da 
incelemektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, maliyet paylaşım anlaşmalarının en çok rastlanan türü gayri 
maddi varlığın ortak geliştirilmesi şeklinde olanıdır. Oysaki maliyet paylaşım anlaşmalarının, sadece Ar-ge 
araştırmaları şeklinde olan türü ile sınırlandırılması doğru değildir.  

 
Bunun yerine, maliyet paylaşım anlaşmaları merkezden sağlanan yönetsel hizmetlerin elde 

edilmesi veya reklâm kampanyalarının geliştirilmesi olarak bu tür projeler için kaynakların ortak kullanımı 
şeklinde daha geniş bir alanda değerlendirilmelidir. Kullanılan sürecin bir parçası olarak OECD Rehberi, 
vergi idarelerine bir maliyet paylaşım anlaşmasına yapılan katkıların miktarının emsallere uygunluk 
ilkesine uygun olup olmadığını belirlemek (yapılan katkılarla orantılı hisselerin tespit edilmesi amacıyla) 
için belirli kriterler sunmaktadır.  
 

Emsallere uygunluk ilkesini karşılamak için bir maliyet paylaşım anlaşmasında yer alan 
katılımcının anlaşmaya olan katkısı, karşılaştırılabilir koşullarda bağımsız bir girişimcinin makul olarak bu 
anlaşmadan elde etmeyi beklediği kazanç için yapmayı kabul edebileceği katkı ile uyumlu olmalıdır. Bir 
maliyet paylaşım anlaşmasına yapılan katkıların grup içinde gerçekleştirilen mal veya hizmetin normal 
transferinden ayrıldığı nokta, katılımcılarca hedeflenen karşılığın tamamının kaynak ve tecrübelerin ortak 
kullanımından beklenen kazanç olmasıdır.  
 

Sözleşme şartları ve maliyet paylaşım anlaşmasına ilişkin ekonomik şartlar (örneğin, risk ve 
giderlerin paylaşılması) gibi yardımcı faktörler emsallere uygunluk ilkesinin uygulamasında dikkate 
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alınmalıdır. Ayrıca, OECD Rehberi karşılıklı çıkarlara ilişkin beklentilerin ayrı bir karşılık olmaksızın kaynak 
ve tecrübelerin ortak kullanımı için anlaşmanın bağımsız taraflarca kabul edilmesi gereken temel çıkış 
noktası olduğunun altını çizmektedir.  
 

Böylece, her bir tarafın anlaşmaya fiili olarak katkısından dolayı sahip olduğu hissenin, 
anlaşmadan beklediği kazanç nedeniyle sahip olacağı hisse ile uygun olması gerekir. Eğer taraflar, maliyet 
paylaşım anlaşması nedeniyle gerçekleştirilen faaliyetlerden herhangi bir kar beklentisi içinde değillerse o 
taraf maliyet paylaşım anlaşmasında katılımcı olarak kabul edilemez çünkü bu karşılıklı olma hususu 
maliyet paylaşım anlaşmasının temel özelliğini oluşturmaktadır.  
 

Bundan dolayı, söz konusu tarafın maliyet paylaşım anlaşmasının kapsamındaki mal veya hizmete 
ilişkin intifa hakkına sahip olduğu ve önceden belirlenen kazancın kullanımına sahip olmayı beklediği 
şeklinde değerlendirilmesi gerekir. OECD Rehberi, maliyet paylaşım anlaşmasına her bir katılımcının 
yaptığı katkının değerini dikkate almaktadır. Bu katkılar, aynı zamanda karşılaştırılabilir şartlarda bağımsız 
bir girişimcinin böyle bir katkı yapmayı kabul etmesi durumunda ödeyeceği değer ile uygun olmalıdır. 
Bunu belirlerken de maliyet ve piyasa fiyatları, anlaşma nedeniyle yapılan katkıların emsallere uygun olup 
olmadığını belirlemeye yarayan bir araç olarak kullanılabilir.  

 
Her bir katılımcının maliyet paylaşım anlaşması nedeniyle beklediği kazançları tespit edebilmek 

için genellikle bir dağıtım anahtarı2 kullanılır. Bir katılımcının yapmış olduğu katkıların vergisel açıdan 
indirilebilmesi amacıyla getirilen OECD yaklaşımında, eğer bu katkılar maliyet paylaşım anlaşmasının 
konusu olan bir faaliyeti sürdürmek için maliyet paylaşım anlaşması dışında yapılmış ise maliyet paylaşım 
anlaşmasının taraflarından birisi tarafından yapılan katkılar vergisel açıdan vergi sisteminde yer alan 
genel kurallara göre söz konusu tarafa aynı şekilde uygulanmalıdır.  

 
Yapılan katkının niteliği maliyet paylaşım anlaşması ile üstlenilen faaliyet türüne bağlı olacaktır ve 

vergisel açıdan bu nitelik söz konusu katkının ne şekilde değerlendirileceğini tespit edecektir. Bu 
sebepten dolayı, sıklıkla bu tip katkılar indirilebilir gider olarak kabul edilmektedir. Aslında vergisel açıdan 
bir maliyet paylaşım anlaşması kapsamında yer alan Ar-ge faaliyeti şirket içinde yürütülüyormuş gibi 
değerlendirilmek zorundadır.  

 
Vergisel boyutu ile bakıldığında ortaya çıkan soru bu tip anlaşmalara katılma karşılığı yapılan 

katkıların ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilip edilmeyeceğidir. Bu konu ile ilgili olarak 
OECD Rehberinde yansıtılan yaklaşım şu şekildedir: Maliyet paylaşım anlaşmasına göre yapılan bir 
katkının herhangi bir bölümü, katkıda bulunan bir katılımcıya ait gayrimaddi varlığın sadece kullanım 
hakkını elde etmesini sağladığı sürece, gayrimaddi varlığın kullanımı için bir royalti ödemesi 
gerektirmeyecektir ve katkıda bulunan aynı zamanda gayrimaddi varlığa ilişkin bir intifa hakkı da elde 
etmeyecektir. Bu da yapılan katkının matrahın tespitinde gider olarak kabul edileceği anlamına 
gelmektedir. 
 

OECD Rehberi aynı zamanda bir maliyet paylaşım anlaşmasına giriş, anlaşmanın sona ermesi veya 
anlaşmadan çekilme ile ilgili görüşlere de yer vermektedir. Emsallere uygunluk ilkesine göre maliyet 
paylaşım anlaşmasına giriş hakkında bir katılımcılardan yeni bir üyeye daha önceden var olan hakların 

                                                 
2
 OECD Rehberi dağıtım anahtarı olarak i) satışlar, ii) brüt veya faaliyet karı, iii) kullanılan, üretilen veya satılan 

ünite çalışan sayısı, iv) sermaye yatırımını saymıştır.  
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herhangi bir şekilde transferi, transfer edilen hissenin emsallere uygun değeri üzerinden belirlenmelidir. 
Maliyet paylaşım anlaşmasına göre yeni katılımcının elde etmeyi beklediği kazanca göre tespit edilen 
hissesi de dikkate alınmalıdır. Katılımcılardan biri anlaşmadan çekildiği zaman, bu katılımcı geçmişteki 
anlaşma kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucu elde ettiği kazanımları diğer katılımcılara 
satabilir.  

 
Anlaşmaya giriş gibi anlaşmadan çıkış nedeniyle gerçekleştirilen transferlerin karşılığı emsallere 

uygunluk ilkesi ile uygun olarak yerine getirilmelidir. Bir maliyet paylaşım anlaşmasının sona ermesi 
üzerine, her bir katılımcı, anlaşmada yer alan koşullara göre ve kendi hissesine uygun bir şekilde 
anlaşmada yer alan faaliyetler nedeniyle elde edilecek sonuçtan kendine düşen intifa hakkını elde 
etmelidir.  
 

OECD Rehberinin VIII. Bölümünde maliyet paylaşım anlaşmalarının oluşturulması ve 
belgelendirmesi ile ilgili önerilerde bulunulmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, bir maliyet paylaşım 
anlaşması emsallere uygunluk ilkesi ile ters düşmeyecek şekilde oluşturulmalıdır. Her bir katılımcı maliyet 
paylaşım anlaşması nedeniyle gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarına ve anlaşmada yer alan faaliyetlere 
ilişkin taraflarca gerçekleştirilen katkılar, beklenen kazançlar ve bütçelenen ve fiili harcamalara ilişkin 
projeksiyonlara kolayca ulaşabilmelidir. Bu noktada son olarak söylemek gerekirse, OECD Rehberinde yer 
verilen yaklaşım uluslar arası uygulamada birçok ülke tarafından yaygın bir şekilde kabul edilerek 
uygulamasına devam edilmektedir.   
 
6. Sonuç  
 

Sadece bir taraf ya da çok az sayıdaki tarafın faaliyetleri yerine getirmesi ve diğer taraflarınsa fon 
ya da diğer kaynakları sağlaması fikri üzerine kurulu olan maliyet dağıtım anlaşmaları günümüzde 
özellikle çok uluslu şirketler açısından önem taşımaktadır. Önemli sayıdaki çok uluslu şirket temelde kar 
maksimizasyonu sağlamak ve merkezileştirilmiş hizmetler ile maliyetleri minimize etmek amacıyla çok 
sayıda maliyet paylaşım anlaşması düzenlemektedirler.  

 
Dünya ticaret hacminin % 60’nın çok uluslu şirketlerin elinde olduğunu düşündüğümüzde maliyet 

paylaşım anlaşmaları hem mükellefler hem de vergi idareleri açısından gittikçe önemli bir konu haline 
gelecektir. Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi mükelleflerin maliyet paylaşım anlaşmaları nedeniyle yapmış 
oldukları katkıların gider olarak indirilebilmesi için idarece aranacak en önemli husus bu işlemlerin 
kurumlar vergisi kanunumuzda düzenlenen emsallere uygunluk ilkesine uygun olarak gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğidir. Aksi bir uygulama içinde bulunmak mükelleflerin cezai müeyyide ile 
karşılaşmalarına neden olacağından bu durum kendi lehlerine olmayacaktır ve mükelleflerin bu konuda 
yeterli özeni göstermeleri gerekmektedir.  

 
(*) Bu makale, Diyalog Dergisinin Eylül 2008 sayısında yayınlanmıştır. 


