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ÖZ

Bu makalede, G-20 Ülkelerinin çağrısı üzeri-
ne OECD Mali İşler Komitesi tarafından Temmuz 
2013’de ilan edilen “Matrahın Aşındırılması ve Ka-
rın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı (Action Plan 
on Base Erasion and Profit Shifting) ve bu Eylem 
Planı’nın Türkiye’ye olası etkileri ele alınmaktadır. 
Makalede OECD Eylem Planı 2014 yılında açıklanan 
eylemler ışığında değerlendirilmekte; ayrıca 2015 
yılında açıklanması beklenen eylemler ve bunların 
Türkiye’ye yönelik etkileri üzerinde durulmaktadır. 
Bu kapsamda, makale OECD Eylem Planının Türki-
ye açısından en önemli eylemlerine odaklanarak 
söz konusu Eylem Planını Türkiye perspektifinden 
ele almaktadır.
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler birçok 
ülkeyi ve bu ülkelerin vergi otoritelerini yeni ge-
lir kaynakları aramaya sevk etmiştir. Aynı şekil-
de, çok uluslu şirketlerin yerel mevzuat ve Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarındaki (ÇVÖA) 
farlılıklardan faydalanarak dünya çapında oluştur-
dukları şirket yapıları ve vergisel uygulamalar ile 
karlarını düşük vergilendirmeye sahip ya da hiç 
vergilendirmenin olmadığı ülke ya da bölgelere 
aktarmaya çalıştığı iddia edilmektedir. 

Bunların yanında, çok uluslu şirketlerin efektif 
vergi oranlarının düşüklüğüne yönelik tartışmalar 
ve özellikle bazı tanınmış şirketlerin vergi uygula-
maları açısından son yıllarda çok fazla gündeme 
gelmeleri ile kamuoyunda ciddi olarak tartışmalar 
ve tepkiler ortaya çıkmıştır. Bu sebepten, G-20 ve 
Avrupa Birliği Komisyonunun öncülüğünde karın 
diğer ülkelere aktarılması sonucu çok uluslu şir-
ketlerin daha az vergi ödemelerini engellemek 
ve bu şirketlerin hisselerine düşen vergileri adil 
olarak ödemelerini sağlamak amacıyla bir takım 
çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalardan 
en bilineni G-20 ülkeleri liderleri tarafından görev-
lendirilen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD)’nün Şubat 2013’de duyurduğu “Matrahın 
Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına (Base Erasion 
and Profit Shifting-BEPS)” ilişkin yeni projesidir.

Bu kapsamda, OECD Maliye Bakanlarının çağ-
rısı üzerine, OECD Mali İşler Komitesi Temmuz 
2013’de “Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarıl-
masına İlişkin Eylem Planı (Action Plan on Base 
Erasion and Profit Shifting)”nı Temmuz 2013’te 
ilan etmiş ve 5-6 Eylül tarihlerinde G-20 liderle-
rinin katıldığı Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde 
düzenlenen zirvede anılan Planı genel rapor kap-
samında katılımcı ülkelerin dikkatine sunmuştur. 
Söz konusu Eylem Planı, matrahın aşındırılması 
ve karın aktarılması konusunda atılması gereken 
adımları belirlemekte, bu adımların uygulanması 

için belirli tarihler ortaya koymakta ve bahsi ge-
çen adımların uygulamasında gerekli olan kaynak-
ları ve yöntemleri sıralamaktadır. 

OECD’nin Eylem Planından uluslararası dü-
zeyde OECD Model Vergi Anlaşması ve yorumları 
ile OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi başta 
olmak üzere ÇVÖA’ların etkilenmesi beklenmek-
tedir. Sektörel düzeyde ise başta dijital ekonomi 
olmak üzere uluslararası ticaretin yoğun olarak 
hâkim olduğu ilaç, otomotiv, finans ve enerji sek-
törü dâhil birçok sektör yeni vergi uygulamalarıyla 
karşı karşıya kalacaktır. Yerel düzeyde ise OECD 
tarafından yapılacak değişiklikler ve tavsiyeler 
sonucunda başta kurumlar vergisi ve gelir vergisi 
kanunları başta olmak üzere vergi mevzuatı çeşitli 
değişikliklere tabi olabilecektir.

Yazının ilk iki bölümünde OECD Eylem Planı ile 
OECD Eylem Planı’nın Türkiye’ye olası etkileri 2014 
yılında açıklanan eylemler ışığında değerlendiri-
lecek; son kısmında ise 2015 yılında açıklanması 
beklenen eylemler ve bunların Türkiye’ye olası et-
kilerine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Bu 
değerlendirmeler yapılırken OECD Eylem Planı’nın 
Türk vergi kanunlarına olası etkilerine odaklanı-
lacak, böylece önümüzdeki yıllarda yapılabilecek 
yasal değişikliklere ışık tutulmaya çalışılacaktır.

2. OECD Matrahın Aşındırılması ve Kârın Ak-
tarılması Eylem Planı

Temmuz 2013’de OECD tarafından ilan edilen 
“Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına 
İlişkin Eylem Planı” 15 eylemi üç ana başlıkta top-
lamaktadır. Bu başlıklar ise; (i) kurumlar vergisinin 
uluslararası düzeyde uyumu, (ii) vergilendirme 
ve özün önceliği ilkesinin eşgüdümlenmesi ve 
(iii) vergilendirmede belirlilik ve öngörülebilirlikle 
desteklenen şeffaflığın sağlanmasından oluşmak-
tadır. Eylem Planı kapsamında atılması gereken 
adımlar, ilgili çalışmalar ve belirlenen tarihler ise 
özetle aşağıdaki gibidir.

Eylem Öngörülen Çalışma Tamamlanma 
Tarihi

1. Eylem: Dijital ekonomiye ilişkin 
vergisel sorunları tespit etme

Dijital ekonomiden kaynaklanan sorunlar ve bu 
sorunları doğrudan ve dolaylı vergileme açısın-
dan bütünsel bir yaklaşım ile çözümlemek için 
alınacak önlemleri belirten bir rapor hazırlamak

Eylül 2014

2. Eylem: Ülke mevzuatları arasın-
daki farklılıklar üzerine kurulu hibrid 
düzenlemelerin etkilerinin ortadan 
kaldırma

OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler 
yapmak

Eylül 2014

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere 
tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2014
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3. Eylem: Kontrol edilen yabancı ku-
rum kazancı rejimlerini güçlendirme

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere 
tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2015

4. Eylem: Faiz ödemelerinin gider 
olarak indirimi ve diğer mali öde-
meler sonucu oluşan matrah kaybını 
sınırlandırma

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere 
tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2015

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde deği-
şiklikler yapmak

Aralık 2015

5. Eylem: Şeffaflık ve ticari ve finan-
sal işlemlerde özün önceliği ilkesini 
dikkate alarak zararlı vergi uygula-
maları ile daha etkin mücadele etme

OECD üye ülkelerinin mevcut rejimlerinin gözden 
geçirilmesini tamamlamak (1. Aşama)

Eylül 2014

OECD üyesi olmayan ülkelerin katılımını artıran 
stratejiler geliştirmek (2. Aşama)

Eylül 2015

Mevcut kriterleri gözden geçirmek (3. Aşama) Aralık 2015
6. Eylem: ÇVÖA’ların kötüye kullanı-
mını engelleme

OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler 
yapmak

Eylül 2014

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere 
tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2014

7. Eylem: Daimi işyeri statüsünden 
yapay olarak kaçınılmasını engelle-
me

OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler 
yapmak

Eylül 2015

8. Eylem: Transfer fiyatlandırması 
kurallarının, gayrimaddi varlıklar 
yoluyla yaratılan değer ile uyumlu 
sonuçlar vermesini sağlama

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde ve 
muhtemelen OECD Model Vergi Anlaşmasında 
değişiklikler yapmak (1. Aşama)

Eylül 2014

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde ve 
muhtemelen OECD Model Vergi Anlaşmasında 
değişiklikler yapmak (2. Aşama)

Eylül 2015

9. Eylem: Transfer fiyatlandırması 
kurallarının, risk ve sermaye transferi 
yoluyla yaratılan değer ile uyumlu 
sonuçlar vermesini sağlama

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde ve 
muhtemelen OECD Model Vergi Anlaşmasında 
değişiklikler yapmak 

Eylül 2015

10. Eylem: Transfer fiyatlandırması 
kurallarının, diğer yüksek riskli işlem-
ler yoluyla yaratılan değer ile uyumlu 
sonuçlar vermesini sağlama

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde ve 
olasılıkla OECD Model Vergi Anlaşmasında deği-
şiklikler yapmak 

Eylül 2015

11. Eylem: Matrahın aşındırılması 
ve karın aktarılmasına ilişkin verile-
rin toplanması ve analizi ile bunları 
tespit etmek için gerekli yöntemleri 
belirleme

Toplanacak veriler ve bu verileri analiz etmek 
için kullanılacak yöntemler açısından ilgili ülke-
lere tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2015

12. Eylem: Mükelleflere agresif vergi 
planlamaları hakkında bildirimde bu-
lunma zorunluluğu getirme

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere 
tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2015

13. Eylem: Transfer fiyatlandırması 
belgelendirme yükümlülüklerinin 
gözden geçirilmesi

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde deği-
şiklikler yapmak ve yerel mevzuatın hazırlanma-
sında ilgili ülkelere tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2014

14. Eylem: Vergisel uyuşmazlıkların 
çözümünde kullanılan mekanizmaları 
(Karşılıklı anlaşma usulü ve tahkime 
başvurma) daha etkin hale getirme

OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler 
yapmak

Eylül 2015

15. Eylem: Çok taraflı bir enstrüman 
geliştirme

İlgili uluslararası kamu hukuku ve vergisel konu-
ları tespit eden bir rapor hazırlamak (1. Aşama)

Eylül 2014

Çok taraflı bir enstrüman geliştirmek (2. Aşama) Aralık 2015
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OECD, Eylem Planı kapsamındaki takvim kısıtlı 
bir süre öngörmekle beraber öngörülen çalışma-
ları hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu kap-
samda 2014 yılı içerisinde aşağıda belirtilen rapor-
ları / rehberleri yayımlanmıştır:

- Eylem 1: Dijital ekonomiye ilişkin vergisel so-
runları tespit etme (rapor)

- Eylem 2: Ülke mevzuatları arasındaki farklı-
lıklar üzerine kurulu hibrid düzenlemelerin etkile-
rinin ortadan kaldırma (rapor)

- Eylem 5: Şeffaflık ve ticari ve finansal işlem-
lerde özün önceliği ilkesini dikkate alarak zararlı 
vergi uygulamaları ile daha etkin mücadele etme 
(rapor)

- Eylem 6: ÇVÖA’ların kötüye kullanımını en-
gelleme (rapor)

- Eylem 8: Transfer fiyatlandırması kuralları-
nın, gayrimaddi varlıklar yoluyla yaratılan değer 
ile uyumlu sonuçlar vermesini sağlama (rehber)

- Eylem 13: Transfer fiyatlandırması belgelen-
dirme yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi (reh-
ber)

- Eylem 15: Çok taraflı bir enstrüman geliştir-
me (rapor)

Bu kapsamda, söz konusu eylemlere ilişkin 
tartışma metinleri ilgili taraflarla birlikte değer-
lendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda 
da bir takım raporlar / rehberler yayımlanmıştır. 
Diğer yandan, 2014 yılı takvimi içerisinde “Eylem 
4: Faiz ödemelerinin gider olarak indirimi ve di-
ğer mali ödemeler sonucu oluşan matrah kaybını 
sınırlandırma”ya ilişkin de taslak tartışma metni-
nin Aralık ayı ortası itibariyle yayımlanması bek-
lenmektedir. 

OECD, yukarıda bahsedilen eylemler dışında 
kalan diğer eylemler için de 2015 yılı içerisinde 
çalışmalar sürdürülmeyi ve yılsonu itibariyle de 
bu çalışmaları tamamlamayı hedeflemektedir. 
Bu çerçevede yazımızın devamında OECD Eylem 
Planı kapsamında 2014 yılında yayınlanan rehber 
ve raporlar ile bunların Türkiye’ye etkilerine ilişkin 
değerlendirmeler yapılacak, daha sonra da 2015 
yılında açıklanacak diğer eylemler kapsamında 
gerçekleştirilecek çalışmalar ve bunların Türk ver-
gi mevzuatına olası etkileri değerlendirilecektir.

3. OECD EYLEM PLANI KAPSAMINDA 2014 YI-
LINDA AÇIKLANAN EYLEMLER İLE BUNLARIN 
TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

3.1. Eylem 1: Dijital Ekonomiye İlişkin Vergisel 
Sorunları Tespit Etme

Dijital ekonomi, özellikle son 10 yılda önemli 
bir gelişme göstermiş ve bu kapsamda ciddi bir 
ekonomik büyüklüğe ulaşmıştır. Dijital ekonomi-
deki bu büyüme sonucunda ortaya çıkan ticare-
tin dijitalleşmesi şirketlerin gelirinde ve böylece 
devletler tarafından bu sektörden toplanan vergi-
lerde önemli bir artış sağlamıştır. İlk bakışta dijital 
ekonominin büyümesinin gelişmiş ülkelerin vergi 
gelirleri açısından avantaj yarattığı düşünülse de 
dijital ekonominin sınırlara dayalı olarak faaliyet 
göstermemesi nedeniyle yine gelişmiş ülkeler açı-
sından vergilendirme konusunda sorunlar ortaya 
çıkmıştır. 

Bunun yanında, mevcut uluslararası vergi dü-
zenlemelerinin de bu alandaki matrah aşındırması 
ve kâr aktarımlarını tamamen ortadan kaldırma-
dığı bilinmektedir. OECD Eylem Planında da belir-
tildiği üzere, dijital ekonominin vergilendirilmesi 
için ülkelerin elinde çok sınırlı sayıda enstrüman 
bulunmakta ve dijital ekonominin vergilendirilme-
sine ilişkin bilgi birikimi ve yasal düzenlemeler pek 
çok ülkede bulunmamaktadır.

Türkiye’de de benzer şekilde Mali İdare, dijital 
ekonomi uygulamaları dolayısıyla yaşanan gelir 
kaybına engel olmak için harekete geçmiştir. Bu 
kapsamda dijital yolla yapılan satışların takip edil-
diği bir yazılımın hayata geçirildiği 2013 yılı içinde 
duyurulmuştur. Ancak, söz konusu yazılım sadece 
Türkiye’de kayıtlı bulunan şirketlerin faaliyetlerini 
takip edebilmektedir. Bununla beraber, dijital eko-
nominin yukarıda da belirtildiği şekilde ülke sınır-
larını aşan bir yapıya sahip olması ve dolayısıyla 
dijital ekonomiye bağlı pek çok faaliyetin Türkiye 
dışındaki şirketlerce gerçekleştirilmesi sebebiyle 
bu tür girişimler sonucunda toplanan vergi sınırlı 
miktarda kalmaktadır.

Diğer yandan, OECD Eylem Planı çerçevesinde 
belirlenen bu eylemin temel amacı, dijital ekono-
miden kaynaklanan sorunlar ve bu sorunları doğ-
rudan ve dolaylı vergileme açısından bütünsel bir 
yaklaşım ile çözmek için alınacak önlemleri belir-
ten bir rapor hazırlamaktır.

Eylem Planı kapsamında oluşturulan OECD Di-
jital Ekonomi Çalışma Grubu gerçekleştirdiği top-
lantılarında; 
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(i) dijital ekonomiden kaynaklanan sorunların 
tespiti ve bunların vurgulanması, 

(ii) dijital ekonomide görülen iş modelleri ve 
bunların özelliklerinin belirlenmesi ile bu özellikle-
rin projeye etkileri ve

(iii) dijital ekonomide görülen matrahın aşındı-
rılması ve karın aktarılması sorununa karşı ne tür 
önlemlerin alınacağı konuları ele almıştır. 

Bunlarında yanında, dijital ekonomi ile ilgili 
çalışmaların diğer eylemlerle de bağlantılı olduğu 
düşünülmüş ve süreç içerisinde sadece bu alan-
da alınacak önlemlerin genel olarak sorunun çö-
zümünde yeterli olmayacağını vurgulamıştır. Bu 
kapsamda, Aralık 2013’de ilan edildiği üzere dijital 
ekonominin vergilendirilmesi ile ilgili konular üze-
rinde duran taslak rapor Mart 2014’de kamuoyu 
ile paylaşılmış ve Nisan 2014’de rapor ile ilgili ka-
muoyunun görüşleri alınmıştır. Bunları takiben 16 
Eylül 2014 itibariyle de tüm bu hususların yer aldı-
ğı ve dijital ekonomiye ilişkin hususların değerlen-
dirildiği bir rapor yayınlanmıştır. 

Söz konusu rapor incelendiğinde, küreselleşen 
dünyada dijital ekonominin çok geniş bir yapıya 
büründüğü ve bu böyle bir yapı için ayrı bir vergi 
kuralları bütünü oluşturmaktan ziyade bu alan için 
geçerli olan diğer vergisel konularının da birlikte 
değerlendirilmesi gerektiği görüşünün benimsen-
diği görülmektedir. Bu kapsamda kurumlar vergisi 
ve KDV yanında konunun “daimi iş yerleri”, “kont-
rol edilen kurum kazancı” ve “transfer fiyatlandır-
ması” konuları ve uygulamaları yönünden bir bü-
tün olarak değerlendirileceği belirtilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 
Türkiye’nin bu alanda yapılacak uluslararası geliş-
meleri ilerleyen dönemde yakından takip edece-
ği düşünülmektedir. Diğer yandan, Mali İdare’nin 
dijital ekonomide faaliyetlerini sürdüren şirket-
lere yönelik incelemelerini sıklaştırdığı gözlen-
mektedir. Özellikle dijital ekonomiye yönelik son 
dönemde yürütülen vergi incelemeleri transfer 
fiyatlandırması ve KDV gibi dolaylı vergiler yönün-
den yapılmakta olup, bu alandaki incelemelerin 
OECD Eylem Planı ve diğer uluslararası gelişme-
lere paralel olarak artarak devam edeceği düşü-
nülmektedir. 

3.2. Eylem 2: Ülke Mevzuatları Arasındaki 
Farklılıklar Üzerine Kurulu Hibrid Düzenleme-
lerin Etkilerinin Ortadan Kaldırma 

Hibrid düzenlemeler, genel olarak iki ya da 
daha fazla ülkenin vergi mevzuatlarındaki fark-

lılıkları kullanarak sözleşme ya da işleme taraf 
olanların toplam vergi yüklerini düşürmeyi amaç-
layan düzenlemeleri ifade etmektedir. 

Bu çerçevede, 2 Numaralı Eylem hibrid sözleş-
me, işlem ve tüzel kişilerden kaynaklanan matra-
hın aşındırılması ve kârın aktarılması konularında 
OECD Model Vergi Anlaşmasına yeni hükümler 
eklenmesi ve ilgili ülkelere iç mevzuatlarında bu 
yönde düzenlemelerin yapılmasına ilişkin tavsiye-
ler yapmaktan oluşmaktadır.

OECD, konu ile ilgili olarak ilk toplantıyı Ekim 
2013’te, takip eden toplantıyı ise Aralık 2013’te 
düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen toplantılarda hib-
rid düzenlemeler sonucunda birden fazla ülkede 
matrahtan indirim yapılmasının yarattığı vergisel 
sorunlar tartışılmıştır. 16 Eylül 2014 tarihinde ise 
bu eylem kapsamında bir rapor yayınlanmıştır. 

Bu raporun birinci bölümünde hibrid düzen-
lemelerin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yö-
nelik öneriler ortaya konulmakta; raporun ikinci 
bölümünde ise OECD Model Vergi Anlaşması’nda 
yapılması tavsiye edilen değişikliklere değinil-
mektedir. Söz konusu raporda, yapılan önerilerin 
iç hukukta uygulanması durumunda hibrid düzen-
lemelerin sonlanacağı ve bu yollarla bir giderin 
farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketler tarafın-
dan ayrı ayrı indirime konu edilmelerinin mümkün 
olmayacağı belirtilmektedir.

Konuya Türkiye açısından bakıldığında, hibrid 
uygulamaların mükellefler tarafından çok fazla 
kullanılmadığı ancak Türkiye’nin dolaylı olarak bu 
uygulamalardan etkilendikleri görülmektedir. Bu 
da Türkiye açısından dolaylı olarak vergi kaybına 
neden olmaktadır. Ayrıca, Türk Vergi Mevzuatında 
veya Türkiye’nin de imzaladığı vergi anlaşmaların-
da bu tür hibrid düzenlemelerin sonuçlarının orta-
dan kaldırılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığı 
görülmektedir. Bununla birlikte, OECD üyesi olan 
Türkiye’nin, yeni düzenlemelerle birlikte bu alan-
da mevzuat değişikliklerine gidebileceği düşü-
nülmektedir. Ayrıca, söz konusu aksiyonun OECD 
Model Vergi Anlaşmasında değişiklik yapması söz 
konusu olacağından yürürlükte olan vergi anlaş-
malarının da revizyonu söz konusu olabilecektir.

3.3. Eylem 5: Şeffaflık ve Ticari ve Finansal 
İşlemlerde Özün Önceliği İlkesini Dikkate Ala-
rak Zararlı Vergi Uygulamaları İle Daha Etkin 
Mücadele Etme

Bu eylem kapsamında Eylem Planında şeffaf-
lık ve ticari ve finansal işlemlerde özün önceliği 
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ilkesini dikkate almak suretiyle zararlı vergi uy-
gulamaları ile etkin mücadele hedeflenmektedir. 
Bu çerçevede üç aşamalı bir plan tespit edilmiş ve 
uygulamaya konulmuştur. Diğer eylemlerde oldu-
ğu gibi söz konusu aşamaların her birinde raporlar 
oluşturulması ve kamuoyunun bilgisine sunulması 
amaçlanmaktadır.

- 1. Aşama: OECD üye ülkelerinin mevcut re-
jimlerinin gözden geçirilmesini tamamlamak

- 2. Aşama: OECD üyesi olmayan ülkelerin ka-
tılımını artıran stratejiler geliştirmek

- 3. Aşama: Mevcut kriterleri gözden geçirmek

Eylem Planının ilanından sonra zararlı vergi 
rejimlerinin değerlendirilmesine ilişkin ilk toplantı 
Ekim 2013’te yapılmış ve takip eden toplantılar ise 
2014 yılının Şubat ve Mayıs aylarında gerçekleşti-
rilmiştir. Aynı şekilde, Aksiyon Planı kapsamında 
OECD üye ülkelerinin vergi rejimlerinin gözden ge-
çirilmesi 2014’ün Eylül ayına kadar tamamlanmış 
ve bu tarihte konuyla ilgili bir rapor yayınlanmıştır. 

Söz konusu raporda Türkiye’deki bazı vergi 
uygulamaları da incelenmiş ve teknokentlerde 
uygulanan vergi rejimi ve Türk gemicilik sektörü-
ne yönelik getirilen istisnalar zararlı vergi uygu-
lamaları kapsamında değerlendirmeye tabi tutul-
muştur. Ancak, bu iki uygulama da zararlı vergi 
uygulaması olarak değerlendirilmemiştir. 

G-20 ülkelerinden başlamak üzere OECD üyesi 
olmayan ülkelerin vergi rejimlerinin incelenmesi-
ne de 2014 Eylül ayı itibariyle başlanmıştır. Zararlı 
vergi rejimlerine ilişkin 5 numaralı eylem hakkın-
da OECD üye ülkelerinin vergi rejimlerinin gözden 
geçirilmesi aşamasında mevcut çalışmalar ve 
şeffaflık konularının ön plana çıkacağı ifade edil-
mektedir. Ayrıca, ülkelerin tercihli vergi rejimleri 
açısından bilgi değişimine ilişkin yeni bir yaklaşım 
geliştirildiği ve bu yaklaşım ile talep üzerine pay-
laşılan bilgiler yanında üye ülkelerin vergi uygu-
lamaların kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları 
bilgilerin anlık değişiminin de sağlanacağını ifade 
edilmektedir.

3.4. Eylem 6: ÇVÖA’ların Kötüye Kullanımını 
Engelleme

6 numaralı eylem ile birlikte ÇVÖA’ların şirket 
ve/veya kişilerce kötüye kullanımının önüne ge-
çilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda belirlenen 
amaçlar aşağıdaki gibidir:

- ÇVÖA’lar ve iç mevzuatta kötüye kullanımı 

engelleyici hükümlerin getirilmesi,

- ÇVÖA’ların çifte vergilendirmeme (double 
non-taxation) yaratma amacı gütmediğinin belir-
ginleştirilmesi ve

- Henüz yürürlüğe girmeden vergi idaresinin 
ÇVÖA hakkındaki anlayışının ne olduğunun netleş-
tirilmesi.

1 Numaralı OECD Çalışma Grubu, 2014 Şubat 
ve Mart aylarında gerçekleştirdiği toplantılarda bu 
konularda görüşmeler yapmış ve Mart 2014’de 
ÇVÖA’ların kötüye kullanımı ile ilgili taslak rapo-
runu yayınlamıştır. Ayrıca, takip eden aylarda ka-
muoyunu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

OECD Model Vergi Anlaşması konularında so-
rumlu olan 1 Numaralı OECD Çalışma Grubu bu 
eylemle ilgili çalışmaları sürdürmekte ve akit dev-
letlerin bir ÇVÖA ile güttüğü amacın anlaşmanın 
uygulanması sonucu elde edilen sonuç ile uyumlu 
olmasını sağlayacak mekanizmalar üzerinde çalış-
maktadır. Çalışma grubu tarafından dikkate alınan 
mekanizmalar ise;

- ÇVÖA’lardan faydalanmanın sınırlandırılma-
sına ilişkin hükümler, 

- İşlem ile güdülen amacın belirlenmesine yö-
nelik test uygulaması ve 

- Bu konuda özel olarak geliştirilmiş diğer ku-
rallardan oluşmaktadır.

Konu Türkiye açısından değerlendirildiğinde 
ise, diğer pek çok ÇVÖA’da olduğu gibi Türkiye’nin 
taraf olduğu anlaşmaların da potansiyel olarak kö-
tüye kullanıma açık olduğunu söylemek mümkün-
dür. Bu kapsamda, anlaşmaların kötüye kullanıma 
karşı spesifik kuralların getirilmesi konusunu de-
ğerlendirdiğimizde Mali İdarenin bu konuda adım 
atabileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında, 
İdare tarafından vergi anlaşmalarına dayanarak 
mükellefler tarafından avantaj yaratıcı koşulların 
oluşturulmamasına yönelik bazı önlemlerin alına-
bileceğini de öngörmekteyiz. 

OECD tarafından 6 numaralı eyleme ilişkin ya-
pılan açıklamalar dikkate alındığında, yapılacak 
değişikliklerin yerel mevzuatlarda da etki göster-
mesi gerektiğini belirtilmektedir. Bu kapsamda, 
örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurumlar 
ve transfer fiyatlandırması kurallarının Türk Mali 
İdaresi tarafından yeniden karakterize edilebile-
ceği ve anlaşmaların kötüye kullanımını engelle-
me yönünde bir takım yeni önlemlerin getirilebi-
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leceğini söylemek mümkündür.

3.5. Eylem 8: Transfer Fiyatlandırması Kural-
larının, Gayrimaddi Varlıklar Yoluyla Yaratılan 
Değer İle Uyumlu Sonuçlar Vermesini Sağla-
ma

OECD Eylem Planına ilişkin doküman incelen-
diğinde söz konusu aksiyonun konuluş amacının 
ilk etapta gayri maddi hakların grup içerisinde yer 
değiştirmesi sonucunda matrah aşındırılmasının 
ve kârın aktarılmasının önüne geçmek üzere ku-
rallar geliştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Bunun 
da, 

(i) gayrimaddi hak tanımının geniş ve açık bir 
şekilde ortaya konulması, 

(ii) gayrimaddi varlıkların transferi ve kullanıl-
ması nedeniyle oluşan kârın bu değeri yaratan ta-
raf göz önünde bulundurularak uygun bir şekilde 
dağıtılması, 

(iii) değerlemesi güç olan gayri maddi varlık-
ların ilişkili kişilere aktarılmasına ilişkin transfer 
fiyatlandırması kurallarının veya özel düzenleme-
lerin geliştirilmesi yoluyla yapılabileceği belirtil-
mektedir. 

Bu kapsamda, OECD tarafından 16 Eylül 2014 
tarihinde 8 numaralı eyleme ilişkin yeni bir rehber 
yayımlamış olup, bu rehber mevcut OECD Transfer 
Fiyatlandırması Rehberinin ilgili bölümünde deği-
şiklik yapılmasını sağlamıştır. Söz konusu rehberle 
birlikte gayri maddi varlıkların tanımları yapılmış-
tır. Bu çerçevede gayri maddi varlıklar söz konusu 
Rehberde fiziki veya finansal varlıklar dışındaki 
varlıklar olarak tanımlanmıştır. Bu varlıklar, bir şir-
ket tarafından ticari faaliyetlerde kullanılmak üze-
re kontrol edilebilen veya mülkiyete konu edilen 
varlıkları ifade etmektedir. Buradan da bir varlığın 
gayrimaddi varlık olarak adlandırılabilmesi için bir 
kişi ya da şirket tarafından mülkiyetinin elde bu-
lundurulabilir veya kontrol edilebilir olması gerek-
tiği anlaşılmaktadır. 

Bunların yanında, gayrimaddi haklar Rehberde 
farklı sınıflara ayrılarak tanımlanmıştır. Bunlar; pa-
tent, know-how, ticari sırlar, ticari markalar, söz-
leşmeye dayalı haklar, lisanslar, şerefiye şeklinde-
dir. Bununla beraber, grup firmalarının aralarında 
yarattığı sinerjinin ve piyasaya özgü özelliklerin 
gayri maddi hak olarak kabul edilmediği belirtil-
mektedir. Bunun nedeni olarak da grup sinerji-
lerinin mülkiyetinin tek bir şirket tarafından elde 
bulundurulamayacak ve kontrol edilemeyecek 

olması gösterilmiştir. Buna karşın, yeni yayımla-
nan Rehber grup firmalarının aralarında yarattığı 
sinerjinin ve piyasaya özgü özelliklerin transfer 
fiyatlandırması çalışmaları kapsamında gerçekleş-
tirilen karşılaştırılabilirlik analizleri esnasında dik-
kate alınması gerektiğini belirtmektedir.

Gayri maddi varlıkların bu şekilde tanımlanarak 
sınıflandırılmış olması Türk transfer fiyatlandırması 
mevzuatı açısından da önemli gelişmelerin ortaya 
çıkmasına neden olabileceğini söyleyebiliriz. Zira 
OECD tarafından yapılan tanımlamaların bu denli 
detaylı olması OECD’ye üye her ülke mevzuatın-
da da etki yaratacak güçtedir. Diğer yandan, yeni 
yayımlanan Rehberin 6.68 numaralı paragrafında 
bir gayrimaddi varlığın sadece hukuki olarak mül-
kiyetine sahip tarafın bu gayri maddi varlık dolayı-
sıyla elde edilebilecek tüm kârı elde etme hakkına 
sahip olmayacağı belirtilmektedir. 

Dolayısıyla, Rehberde gayrimaddi varlığın ge-
liştirilmesi, iyileştirilmesi, elde tutulması ve ko-
runması ile ilgili tüm fonksiyonları üstlenen ya da 
kontrol eden, riskleri üstlenen ve bunlara ilişkin 
tüm varlıkları sağlayan tarafın da gayri maddi var-
lıktan kaynaklanan kârın tamamını ya da bir kısmı-
nı elde etmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Rehberde de belirtildiği üzere, 
gayri maddi varlığın grup içerisinde hangi şirkete 
ait olduğunun detaylı bir fonksiyon, risk ve varlık 
analizi sonucunda tespit edilmesi gerekmektedir. 
Bu noktada belirtmek gerekirse, söz konusu ifa-
deler gayri maddi varlıklara ilişkin detaylı değer-
lendirmelerin bulunmadığı transfer fiyatlandırması 
mevzuatımız açısından da önemli yenilikler geti-
rebilecek hususlardır. 

Yeni Rehber kapsamında ayrıca gayri maddi 
haklar kapsamında ilişkili kişilerle gerçekleştirilen 
işlemlerin emsallere uygunluğuna ilişkin analiz-
lerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar da ya-
pılmıştır. Yeni Rehber bu konuda mevcut OECD 
Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin 1. ve 3. Bö-
lümlerinde bulunan karşılaştırılabilirlik analizine 
ilişkin açıklamalara atıfta bulunmaktadır. Bu çer-
çevede işlemin emsallere uygunluğunun analizi-
ne ilişkin tespitlerin bu bölümler dikkate alınarak 
yapılması öngörülmektedir. Buna göre, gerçekleş-
tirilecek karşılaştırılabilirlik analizinin titiz ve doğru 
bir fonksiyon analizini takiben yapılması gerektiği 
kuşkusuzdur. 

Yeni Rehber, gayrimaddi varlıkların fiyatlan-
dırılmasına ilişkin doğru bir karşılaştırılabilirlik 
analizinin yapılabilmesi için bazı kriterlerin göz 
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önünde bulundurulması gerektiğini belirtmekte-
dir. Bu kriterler; münhasırlık, hukuki korumanın 
süresi ve uzunluğu, coğrafi kapsam, faydalı ömür, 
geliştirme aşaması, gayri maddi varlık üzerinde 
zenginleştirmeler, revizyonlar veya güncelleme-
ler ile gelecekte elde edilecek tahmini faydanın 
tespitidir. 

Rehberde, bu kriterler yanında farklı kriterle-
rin dikkate alınabileceği ve bu faktörlerin de kar-
şılaştırılabilirlik analizinde kullanılması gerektiği 
belirtilmektedir. OECD, bu açıklamalar ile esasen 
mükelleflerin veya vergi idareleri yapacakları kar-
şılaştırılabilirlik analizlerinde belirli bir “kriterler 
kalıbına” bağlı kalmaları yerine fiyatlandırmanın 
doğruluğunu tespit etmek için farklı koşulları da 
göz önünde bulundurmaları yönünde teşvik et-
mektedir. 

Transfer fiyatlandırması mevzuatımız açısın-
dan da oldukça yenilikçi etkilere sahip olabilecek 
bu gelişmelerle birlikte şirketlerin gayrimaddi hak-
ları kapsayan ilişkili kişi işlemlerinde daha titiz ve 
doğru dokümantasyon yapmaları gerektiğini dü-
şünmekteyiz. 

Diğer yandan, yeni Rehberde ilişkili kişilerle 
yapılan gayri maddi hak işlemlerinde uluslararası 
veri tabanlarının kullanımına ilişkin de değerlen-
dirmeler yapılmıştır. Genel uygulamada benzer 
lisans anlaşmalarının bulunduğu veri tabanları 
dikkate alınmaktadır. Rehber, bu konuda veri ta-
banlarının kullanımında özenli bir yaklaşımın takip 
edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda 
ayrıca söz konusu veri tabanlarından elde edile-
cek anlaşmalarda, değerlendirmeye alınan gayri 
maddi hakkın özellikli noktalarının tespit edilmesi 
gerektiği belirtilmektedir. 

Aynı şekilde, konu ile ilgili olarak OECD Trans-
fer Fiyatlandırması Rehberinin potansiyel emsal-
lere ilişkin 3.38 numaralı paragrafının da dikkate 
alınması gerektiği ifade edilmektedir. Söz konu-
su açıklamalarla birlikte transfer fiyatlandırması 
mevzuatımız kapsamında da veri tabanlarının kul-
lanımına ilişkin daha detaylı düzenlemelerin yapıl-
ması beklenmektedir.

Son olarak belirtmek gerekirse, 16 Eylül 2014 
tarihinde yayımlanan Rehber önemli yenilikler ge-
tirmekle beraber, Rehberin yayımlanan versiyo-
nunda bazı bölümlerin daha sonraki aşamalarda 
-özellikle 10 numaralı eylem ile birlikte- şekille-
neceği belirtilmiştir. Bu çerçevede OECD’nin ya-
yımladığı takvime bakıldığında 8 numaralı eyleme 
ilişkin olarak sürecin 10 numaralı eylem kapsamın-

da Aralık 2014’te yayımlanacak bir taslak tartışma 
metni ile devam edeceği anlaşılmaktadır. 

3.6. Eylem 13: Transfer Fiyatlandırması Bel-
gelendirme Yükümlülüklerinin Gözden Geçi-
rilmesi 

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin 
ilk yayımlandığı dönemde gerek vergi idareleri 
gerekse işletmeler transfer fiyatlandırması bel-
gelendirmesine ilişkin çok daha az tecrübeye sa-
hipti. Ancak, süreç içerisinde birçok ülke transfer 
fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerine 
ilişkin çeşitli düzenlemeleri mevzuatlarına dâhil 
etmişlerdir. Bununla beraber, ilişkili kişi işlemleri-
nin karmaşıklığı ve hacmi küreselleşen ticaret ile 
birlikte zaman içerisinde artmıştır. Bu çerçevede 
belgelendirme yükümlülükleri açısından yeni bir 
düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

Bu nedenle, bu eyleme ilişkin çalışmalar gay-
ri maddi haklara ilişkin süreçte de yaşandığı gibi 
OECD tarafından yürütülen projenin başlangıcın-
dan daha önceye dayanmaktadır. Bu çerçevede 
konunun Eylem Planı kapsamına dâhil edilmesi 
uygun görülmüş ve 13 numaralı eylem dâhilinde 
transfer fiyatlandırması belgelendirme yüküm-
lülüklerine ilişkin çalışmaların yapılması planlan-
mıştır. Bu kapsamda “Transfer Fiyatlandırmasın-
da Belgelendirme ve Ülke Bazlı Bildirim (Transfer 
Pricing Documentation and Country by Country 
Reporting)” ile ilgili taslak metin 30 Ocak 2014 
tarihinde yayımlanmış ve ilerleyen dönemde söz 
konusu metne ilişkin kamuoyu görüşleri alınmıştır. 

16 Eylül 2014 tarihinde ise 13 Numaralı Aksi-
yonun çıktısı olarak “Transfer Fiyatlandırmasında 
Belgelendirme ve Ülke Bazlı Bildirime İlişkin Reh-
ber (Guidance on Transfer Pricing Documentation 
and Country-by-Country Reporting - Action 13: 
2014 Deliverable)” yayımlanmıştır. Böylece, 13 
numaralı eylem kapsamında üç amaç belirlenmiş 
olup bunlar aşağıdaki gibidir:

- Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi: Trans-
fer fiyatlandırmasında belgelendirme konusunda 
öneme sahip güvenilir bilgilerin tam ve doğru bir 
şekilde ortaya konması öngörülmektedir.

- Emsallere Uygunluk İlkesi Kapsamında Ya-
pılan Değerlendirmeler: Vergi idareleri ve mü-
kelleflerce mevcut verilerin değerlendirilmesi ve 
emsallere uygunluk analizinin güvenilir bir şekilde 
yapılması amaçlanmaktadır.

- Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İncele-
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meler: Vergi İdareleri, yürütecekleri inceleme-
lerde tam ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş 
transfer fiyatlandırması belgelendirmesine ihtiyaç 
duymaktadır. Rehber’de Vergi İdarelerinin mükel-
lef nezdindeki tüm belgelere makul bir süre içe-
risinde ulaşmasının önemi vurgulanmış ve bu da 
belgelendirmenin ana amaçlarından birisi olarak 
değerlendirilmiştir. 

13 numaralı eylem kapsamında üç kademeli bir 
belgelendirme yapısı ortaya konulmaktadır:

- Ana Belgelendirme (Master file): Çok ulus-
lu şirketlerin küresel transfer fiyatlandırması po-
litikaları ve pozisyonuna ilişkin standart bilgiler 
bu belgelendirme kapsamında yer almaktadır. 
(Rehber’in 1 numaralı ekinde bu kapsamda hazır-
lanacak bilgi ve belgelere yer verilmiştir.) 

- İlgili Ülkeye Özgü Belgelendirme (Local 
File): İlgili ülkedeki grup şirketinin vergi matrahını 
etkileyecek önemli ilişkili kişi işlemlerinin emsalle-
re uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilme-
diğine ilişkin bilgi ve belgeler bu belgelendirme 
kapsamında yer almaktadır. (Rehber’in 2 numaralı 
ekinde bu kapsamda hazırlanacak bilgi ve belge-
lere yer verilmiştir.)

- Ülke Bazlı Bildirim (“Country-by-country 
reporting): Çok uluslu şirket ve iştiraklerinin iş 
kolları, çalışan sayıları, varlıkları, gelirleri ve il-
gili ülkelerde ödedikleri vergiler gibi bilgilerinin 
yer aldığı bir şablon oluşturulmuş ve söz konusu 
bilgilerin bu şablon baz alınarak vergi idaresine 
bildirilmesi amaçlanmıştır. (Rehber’in 3 numaralı 
ekinde bildirim olarak sunulacak bir şablona yer 
verilmiştir.)

Bilindiği üzere, Türkiye’de mevcut transfer 
fiyatlandırması düzenlemeleri çerçevesinde iki 
farklı belgelendirme yükümlülüğü bulunmakta-
dır. Bunlardan biri kurumlar vergisi beyannamesi 
ekinde yıllık olarak ibraz edilen “Transfer Fiyatlan-
dırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü 
Sermayeye İlişkin Form”, diğer ise “Yıllık Transfer 
Fiyatlandırması Raporu”dur. 

Dolayısıyla, 13 numaralı eylem kapsamında 
belirtilen “ana belgelendirme” ve “ülke bazlı bil-
dirim” mevcut dokümantasyon sistemimizde ha-
zırlanması zorunlu dokümanlar arasında yer alma-
makta; bu yeni getirilen belgelendirme içerisinde 
sadece “ilgili ülkeye özgü raporlama” mevcut 
sistemimizle bazı yönlerden benzerlik göstermek-
tedir.

Ülkemizde ilişkili kişi işlemi olan kurumlar ver-
gisi mükellefleri tarafından hazırlanan transfer 
fiyatlandırması raporları genel olarak, şirket ve 
bağlı bulunulan grup hakkında genel bilgiler (fa-
aliyet konusu, tedarik zinciri, ürünler vb.), faaliyet 
gösterilen sektör analizi, fonksiyon, risk ve varlık 
analizi, ilişkili şirketler hakkında bilgiler, ilişkili iş-
lemler için uygun transfer fiyatlandırması yönte-
minin seçimi ve emsallere uygunluk analizi şeklin-
deki bölümlerden oluşmaktadır. 

Bununla beraber, OECD tarafından yeni ge-
tirilen belgelendirmede özellikle grup hakkında 
bilgiler ve sektöre ilişkin değerlendirmeler ile te-
darik zinciri ve fonksiyon, risk ve varlık analizleri-
ne ilişkin bilgiler ana belgelendirme kapsamında 
değerlendirmektedir. Ülkeye özgü belgelendirme 
içerisinde ise gurubun yerel iştirakine ilişkin bilgi-
ler ile ilişkili kişi işlemleri ve bunlar için kullanılan 
yöntemlerin analizine odaklanılmıştır. 

Belirtilen bu hususlar dikkate alındığında, 
mevcut transfer fiyatlandırması belgelendirme-
sine ilişkin üye ülkelerde bazı değişikliklerin gün-
deme gelme ihtimali ortaya çıkmaktadır. Dolayı-
sıyla, bu gelişmeler Türk transfer fiyatlandırması 
mevzuatında da belgelendirme yükümlülüklerine 
yönelik değişiklikler yapılmasına yol açabilecektir.

Diğer yandan, bu eyleme bağlı olarak ülkeye 
özgü belgelendimeye etki edecek bazı ek unsurlar 
da bulunmaktadır. Bunlar, işlem tutarları dikkate 
alınarak belgelendirme zorunluluğuna ilişkin bir 
eşiğin getirilmesi, belgelendirmenin güncelleme 
sıklığı, belgelendirmenin tamamlanma zamanı ve 
diline ilişkin düzenlemelerdir.  

İşlem tutarları dikkate alınarak belirlenecek 
belgelendirme zorunluluğu açısından en önemli 
konu, transfer fiyatlandırması belgelendirmesinde 
her işlemin analizden ziyade belirli bir önemlilik 
düzeyinin üzerindeki işlemlerin raporlanması oluş-
turmaktadır. Türk transfer fiyatlandırması kuralla-
rına bakıldığında herhangi bir “önemlilik düzeyi” 
tespiti yapılmamış, ilişkili kişi işlemlerinin belge-
lendirilmesi bakımından sadece bağlı bulunulan 
vergi dairesi (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ve 
diğer vergi daireleri) bakımından bir ayrım yapıl-
mıştır. Bu çerçevede, Türk Mali İdaresi’nin “önem-
lilik düzeyi” tespiti açısından nasıl bir adım atacağı 
şu an için bilinmemektedir. 

Diğer yandan, bu türden bir ayrımın hem mü-
kellefler hem de Mali İdare açısından gerçekleşti-
rilecek çalışmalarda verimliliği artıracağı düşünül-
mektedir. Bu noktada örneğin grup içi hizmetlerin 
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analizinde Mali İdare tarafından bir önemlilik dü-
zeyi tespit edilebilir ve grup içi hizmet tutarlarının 
faaliyet giderleri içerisindeki oranının bu önemlilik 
düzeyi üzerinde kalması halinde belgelendirilmesi 
talep edilebilir. Dolayısıyla gerek mükellefler ge-
rekse de Mali İdare bu önemlilik düzeyi üzerindeki 
işlemler üzerine odaklanarak daha verimli sonuç-
lar elde edebilirler. 

Güncellemelerin sıklığına ilişkin ise yeni ya-
yımlanan Rehber, ilgili ülkeye özgü belgelendirme 
kapsamında gerçekleştirilen karşılaştırılabilirlik 
analizinin, şirketin faaliyet alanına ilişkin koşulların 
değişmemesi halinde 3 yılda bir güncellenebile-
ceğini; ancak analizde kullanılan emsal şirketlerin 
karlılık gibi finansal sonuçlarının yıllık olarak gün-
cellenmesi gerektiğini belirtmektedir.

Rehber, belgelendirmenin tamamlanma za-
manı açısından ana belgelendirme ve ülkeye özgü 
belgelendirmenin ilgili dönem vergi beyanna-
mesinin verilme tarihine kadar tamamlanmasını 
öngörmektedir. Ülke bazlı bildirim için ise bazı ül-
kelerde uygulama farklılıkları olması ve bir takım 
finansal sonuçların beyanname verilme tarihine 
kadar tespit edilemeyeceğinden hareketle farklı 
bir yol izlenmiştir. Bu kapsamda ülke bazlı bildiri-
min verilme tarihi olarak ana belgelendirme ve ül-
keye özgü belgelendirmenin tamamlanma tarihini 
takip eden yıl olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de de yıllık transfer fiyatlandırma-
sı raporların tamamlanma tarihi kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilme tarihi olan 25 Nisan’dır. 
Bu durum, Rehber’de belirtilen durum ile uyumlu 
durumdadır. Buna karşın, yurtdışı merkezli bir gru-
bun Türkiye’deki iştirakinin bu süre içinde ayrıca 
ana belgelendirme ve ülke bazlı bildirim için de 
bazı çalışmalar yürütmesi gerekebilecektir. 

Raporlama dili bakımından ise Rehber’de, ül-
kelerin, raporlamanın sağlayacağı yarardan ta-
viz verilmeyecek şekilde ortak kullanılan dillerde 
raporlama yapılmasına izin vermesinin destek-
lendiği belirtilmektedir. Rehberin bu ve devam 
eden kısımlarındaki ifadelerinden belgelendirme-
nin üye ülkelerin yerel dillerinden ziyade İngiliz-
ce gibi ortak bir dilde hazırlanmasına işaret ettiği 
anlaşılmaktadır. Bununla beraber üye ülkelerin bu 
alanda mükellefe en az yük getirecek şekilde ye-
rel mevzuat düzenlemeleri yapması gerektiği de 
belirtilmektedir. 

Sonuç olarak, yeni belgelendirme modelinin 
üç kademeden oluşması ve bu belgelendirmenin 
farklı ülkelerdeki çok uluslu grubun iştiraklerden 

gelecek katkılarla hazırlanması öngörüldüğünden, 
söz konusu belgelendirme çalışmalarının ortak bir 
dil üzerinden yürütülmesinin daha sağlıklı olacağı 
düşünülebilir. Bilindiği üzere transfer fiyatlandır-
ması mevzuatımız uyarınca yıllık transfer fiyat-
landırması raporunun ve tüm eklerinin Türkçe 
hazırlanması gerekmektedir. Bu çerçevede OECD 
tarafından Rehberde belirtilen değişikliklerin mev-
zuatımızda nasıl karşılık bulacağı şu an için bilin-
memektedir ancak gelecekte bu yönde yeni dü-
zenlemelerin getirilmesi beklenmektedir. 

3.7. Eylem 15: Çok Taraflı Uluslararası Bir An-
laşma Geliştirme

Uluslararası vergilendirme hukukunun en 
önemli parçalarından birisi çifte vergilendirme-
yi önleme anlaşmalarıdır. Bu anlaşmalar pek çok 
devlet arasında imzalanmakta ve bilindiği üzere 
OECD Model Vergi Anlaşması ve Birleşmiş Mil-
letler Model Vergi Anlaşması da çifte vergilendir-
me anlaşmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu-
nunla beraber, söz konusu anlaşmaların geçmişi 
1920’lere kadar gitmektedir ve günümüz ekono-
mik koşulları ile şirketlerin bu ekonomik koşullar 
içerisinde birbirleriyle olan ilişkileri önceki dönem-
lerden oldukça farklılık göstermektedir. Bu çer-
çevede, temeli uzun yıllar önce oluşturulan çifte 
vergilendirme anlaşmalarının günümüz ekonomik 
koşullarında ülkelere ait vergi matrahının aşındır-
ması ve kârın aktarımını kolaylaştıran bir hale gel-
diği iddia edilmektedir.

Bu doğrultuda OECD, 15 numaralı eylem kap-
samında çok taraflı bir anlaşma geliştirmek ve 
ilgili ülkeler için matrahın aşındırılması ve kârın 
aktarılmasını engellemeye yönelik önlemler al-
mayı hedeflemektedir. Bu yolla, iki taraflı yapıya 
sahip çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaların-
da gerekli değişikliklerin yapılması ve tüm vergi 
anlaşmalarının üzerinde çok taraflı bir anlaşmanın 
hazırlanmasını hedeflenmektedir. 

Buna göre, 15 numaralı aksiyon kapsamında iki 
aşama tespit edilmiştir:

- 1. Aşama: İlgili uluslararası kamu hukuku ve 
vergisel konuları tespit eden bir rapor hazırlamak

- 2. Aşama: Çok taraflı bir anlaşma geliştirmek

OECD, ilk aşama için çok taraflı uluslararası an-
laşmanın geliştirilmesi konusunda uluslararası hu-
kuk ve vergi hukuku uzmanlarının değerlendirme-
lerini ve OECD Mali İşler Komitesine bağlı olarak 
çalışan “1 Numaralı Çalışma Grubu”nun görüşünü 
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almıştır. Bu aşamada matrahın aşındırılması ve 
karın aktarılmasına karşı alınacak tedbirlerin ulus-
lararası bir anlaşma kapsamında uygulanabilirliği 
araştırılmıştır. İlk aşamaya ilişkin 16 Eylül 2014 ta-
rihinde bir rapor yayımlanmıştır. Bu raporun daha 
çok bir durum tespitine ilişkin olduğu anlaşılmak-
tadır.  

Bu çerçevede, söz konusu türde bir enstrü-
manın matrahın aşındırılması ve kârın aktarılma-
sının önlenmesi kapsamında faydalı ve istenen bir 
doküman olduğu; anlaşmalara ilişkin önlemlerin 
bu enstrümanın oluşturulmasına katkıda buluna-
cağı ve bazı aksiyonlara ilişkin çalışmaların buna 
destek vereceği belirtilmektedir. Son olarak çok 
taraflı anlaşma taslağının oluşturulması amacıyla 
uluslararası bir konferansın yapılması planlanmak-
tadır. Dolayısıyla, bu alanda düzenlemeler yapma-
yı isteyen ülkelerin söz konusu çok taraflı enstrü-
manın içeriği ve ana metni üzerinde görüşmeler 
yapması mümkün olacaktır. 

Bu kapsamda, Türkiye’nin de bir OECD üye ül-
kesi olarak bu anlaşmanın oluşturulmasın katkıda 
bulunacağı öngörülmektedir. Anlaşma metninin 
oluşmasından sonra ise Türkiye’nin bu anlaşmaya 
taraf olması beklenmektedir. Dolayısıyla, Türkiye 
söz konusu anlaşmaya imza atarsa OECD Eylem 
Planı kapsamında alınan kararları ve uygulamaları 
kendi yasal mevzuatına yansıtmak zorunda ka-
lacaktır. Buna göre, OECD Eylem Planı Türk ver-
gi mevzuatında yapılacak değişiklikleri doğrudan 
belirleyecektir.

4. OECD EYLEM PLANI KAPSAMINDA 2015 YI-
LINDA AÇIKLANACAK EYLEMLER İLE BUNLARIN 
TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 

Bu bölümde, yukarıda belirtilen eylemler dı-
şında kalan ve OECD’nin hazırladığı takvime göre 
2015 yılı içerisinde detayları açıklanacak eylemler 
ve bunların Türkiye’ye muhtemel etkilerine ilişkin 
değerlendirmelere yer verilmektedir.

4.1. Eylem 3: Kontrol Edilen Yabancı Kurum 
Kazancı Rejimlerini Güçlendirme

Bu eylemin temel amacı, kontrol edilen yaban-
cı kurum kazancı ile ilgili yerel mevzuatın hazırlan-
masında ilgili ülkelere tavsiyelerde bulunmaktır. 
Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7’nci 
maddesi ile düzenlenen “Kontrol Edilen Yabancı 
Kurum Kazançları” uygulaması temel olarak “vergi 
cenneti” denilen ve büyük ölçüde veya tamamen 
vergiden arındırılmış ülkeler ile düşük vergi ora-
nı uygulayan ülkelerde aşağıda belirtilen şartları 

taşıyan iştirakleri olan tam mükellef kurumları il-
gilendirmektedir. Kanun maddesine göre kontrol 
edilen kurum kazancından bahsedebilmek için 
aşağıdaki şartların karşılanması gerekmektedir:

- Doğrudan veya dolaylı olarak, ayrı ayrı ya da 
birlikte yurt dışında kurulmuş olan iştiraklerin ser-
mayesine, kar payı veya oy kullanma hakkına en 
az % 50 oranında sahip olmak,

- İştirakin toplam gayrisafi hasılatının % 25 
veya fazlasının faaliyet ile orantılı sermaye orga-
nizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen 
ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışında-
ki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti menkul kıymet 
satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması,

- Yurt dışındaki iştirakin bilanço karı üzerinden 
% 10’dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi ben-
zeri toplam vergi yükü taşıması,

- Yurt dışında bulunan iştirakin yıllık gayrisa-
fi hasılatının 100.000 YTL karşılığı yabancı parayı 
geçmesi.

Söz konusu hükümlerden anlaşılacağı üzere 
mevzuatımızda kontrol dilen yabancı kurum dü-
zenlemesi, kontrol edilen yabancı kuruma ilişkin 
vergilendirilebilir oranı baz almakta, ancak gelir 
kalemlerinin tek başına vergi oranlarını dikkate al-
mamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye açısından mev-
cut düzenlemenin matrahın aşındırılması veya 
kârın aktarılmasını kısmi olarak engellediğine ina-
nılmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin OECD Eylem 
Planı çıktılarına uygun olarak adım atması olasıdır. 
Böylece, Kurumlar Vergisi Kanununda yer verilen 
kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulaması 
güncellenecek ve gelir kalemlerinin vergilendiril-
mesini esas alan yeni bir düzenleme getirilebile-
cektir.

4.2. Eylem 4: Faiz Ödemelerinin Gider Olarak 
İndirimi ve Diğer Mali Ödemeler Sonucu Olu-
şan Matrah Kaybını Sınırlandırma

OECD Eylem Planının “faiz ödemelerinin gider 
olarak indirimi ve diğer mali ödemeler sonucu olu-
şan matrah kaybını sınırlandırma” başlıklı 4 numa-
ralı eylemi ile ilişkili şirketlerin aralarında gerçek-
leştirdikleri finansal işlemler açısından bir takım 
yeniliklerin getirilmesi öngörülmektedir. 

Buna göre, OECD tarafından belirlenen he-
deflerin öncelikli noktasını faiz giderleri yoluyla 
matrah aşındırılmasının önüne geçmeye yönelik 
kuralların belirlenmesi oluşturmaktadır. Bununla 
beraber, 4 numaralı eylem kapsamında tek fi-
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nansal işlem grup içi borçlanmalar değil, “garanti 
işlemleri”, “türev işlemler” ve “bağlı sigorta şir-
ketleri tarafından gerçekleştirilen işlemler” de bu-
lunmaktadır. Bu nedenle, farklı türlerdeki finansal 
işlemler açısından da bir takım sınırlamalara gidil-
mesi hedeflenmektedir. Bu da OECD’nin 4 numa-
ralı eylem kapsamında yer alan “finansal işlemler”i 
oldukça geniş tuttuğunu göstermektedir.

OECD tarafından 1 Ekim 2014 itibariyle yayınla-
nan güncel takvimde 4 numaralı eylem için Aralık 
2014 itibariyle bir “taslak tartışma metni”nin ka-
muoyuna açıklanacağı ve 30 günlük süre içinde de 
bu tartışma metnine ilişkin değerlendirmelerin ka-
muoyundan alınacağı belirtilmektedir. 2015 Şubat 
ayı içinde ise toplanacak bu görüşlerin kamuya 
açık bir toplantıda değerlendirilmesi planlanmak-
tadır. Tüm bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte 
Aralık 2015 itibariyle bu alanda bir raporun nihai 
hale getirilerek yayımlanması hedeflenmektedir.

Bilindiği üzere, transfer fiyatlandırması mev-
zuatımız kapsamında “ilişkili şirket” tanımına giren 
özellikle yabancı sermayeli pek çok firma ülke-
mizde faaliyet göstermektedir. Bu ilişkili şirketler 
arasında önemli bir hacme sahip işlemlerden bi-
rinin grup içi borçlanmalar olduğu görülmektedir. 
Diğer yandan söz konusu şirketler arasında yay-
gın olarak “garanti işlemleri” ile birlikte forward, 
opsiyon ve swap gibi “türev işlemler” de gerçek-
leştirilmektedir. Yine bazı yabancı sermayeli grup 
şirketlerine bağlı sigorta şirketleri tarafından ilişkili 
şirketler için sigortalama işlemleri (captive insu-
rance) de yapılmaktadır. Dolayısıyla, OECD tara-
fından finansal işlemler açısından getirilecek yeni 
düzenlemelerin tüm bu finansal işlemleri yoğun-
lukla sürdüren şirketleri etkilemesi kaçınılmazdır. 

Ülkemizde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12 
nci maddesinde düzenlenen “örtülü sermaye” 
ve 13’üncü maddesinde düzenlenen “transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” 
düzenlemelerinin ilişkili şirketler arasındaki finan-
sal işlemleri sınırlandırıcı bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir. Bununla beraber, mevzuatımızda 
grup içi borçlanmalarda emsal faiz oranının tes-
pitinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin 
detaylı açıklamalar bulunmamaktadır. 

Bunun yanında, borçlanmalara ilişkin olarak 
uluslararası veri tabanları baz alınarak yapılacak 
emsal aramasına yönelik bir karşılaştırılabilirlik 
analizinin kabul edilebilirliğine yönelik Mali İdare 
tarafından henüz bir açıklama yapılmamıştır. Bu-
nunla beraber, 4 numaralı eylem kapsamında ya-
pılacak düzenlemelerin söz konusu karşılaştırılabi-

lirlik analizlerinin önemine vurgu yapacağı ve bu 
kapsamda da titiz ve destekleyici emsal çalışma-
larının grup içi borçlanmaların emsallere uygun-
luğunun ispatında daha önemli bir rol oynamaya 
başlayacağı düşünülmektedir. 

Diğer yandan, yukarıda da belirtildiği üzere 
4 numaralı eylem sadece grup içi borçlanmala-
rı değil “garanti işlemleri”, “türev işlemler” ve 
“bağlı sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilen 
işlemler”i de kapsama dâhil edilmiştir. Dolayısıyla, 
bu tür işlemler için de bir takım yeni uluslararası 
düzenlemelerin getirilmesi beklenmektedir. Türk 
transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca, iliş-
kili kişiler arasında gerçekleştirilecek bu işlemler 
kapsamında da emsallere uygunluk ilkesine uyum 
aranmaktadır. Ancak, grup içi borçlanmalarda 
olduğu gibi bu işlemler için de emsallere uygun 
bedelin nasıl tespit edileceğine yönelik bir düzen-
leme bulunmamaktadır. 

Bu durumun ülkemizdeki transfer fiyatlandır-
ması düzenlemelerinin dikkate aldığı OECD Trans-
fer Fiyatlandırması Rehberinde de aynı şekilde 
olduğu bilinmektedir. Bu Rehber’de de finansal 
işlemlerde emsallere uygun bedelin nasıl tespit 
edileceğine ilişkin detaylı bir düzenleme bulun-
mamaktadır. Eylem Planı, OECD Transfer Fiyat-
landırması Rehberinde olan bu eksikliği gidermeyi 
hedeflemektedir. Bu konulara ilişkin genel bek-
lenti, finansal işlemlerin tümüne ilişkin emsallere 
uygunluk prensibinden ne anlaşılması gerektiği ve 
bu prensibin nasıl uygulanacağının açığa kavuştu-
rulması yönündedir. 

Önümüzdeki süreçte 4 numaralı eylemin ge-
tireceği yenilikler doğrultusunda, OECD Transfer 
Fiyatlandırması Rehberine yeni bir bölümün ek-
lenmesi beklenmektedir. Böyle bir gelişme ise 
OECD’ye üye ülkelerin kendi iç mevzuatlarında 
benzer düzenlemeleri getirme olasılığının artaca-
ğını göstermektedir. Bunun sonucunda ise özel-
likle Türk transfer fiyatlandırması mevzuatında 
diğer konulara göre “gri” bir alan olarak görülen 
finansal işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırması 
uygulamaları kapsamındaki konuların açıklığa ka-
vuşturulacağı beklenmektedir. 

4.3. Eylem 7: Daimi İşyeri Statüsünden Yapay 
Olarak Kaçınılmasını Engelleme

Bu eylemin temel amacı, OECD Model Vergi 
Anlaşmasında düzenlenen daimi işyerlerine (per-
manent establishment) yönelik değişiklikler yapıl-
masıdır. OECD, bu eylem ile ilgili olarak 29 Ekim 
2014 tarihinde bir rapor yayınladı ve bu rapor 
daimi işyerlerinin durumu ile ilgili birkaç alterna-
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tif önerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, şu anda 
daimi işyerleri ile ilgili tartışmalar devam etmekte 
olup, nihai düzenlemeler 2015 yılı içinde netleşti-
rilecektir.

Bununla birlikte, OECD’nin genel eğilimi daimi 
işyeri ile ilgili yapılacak değişiklikler sonucu ko-
misyoncular ve daimi işyeri dışında tutulan belirli 
faaliyetler (yapay olarak bu durumdan kurtulmak 
için düzenlendiler ise) daimi işyeri olarak kabul 
edilmesi yönündedir. Bu alanda yapılacak düzen-
lemelerin OECD Model Vergi Anlaşmasında yer 
alacak olması nedeniyle ilgili ülkelerin vergi anlaş-
malarında ve iç mevzuatlarda bir takım düzenle-
meler yapmaları beklenmektedir.

Konuya Türkiye açısından bakıldığında, özel-
likle son dönemde daimi işyerlerine yönelik çok 
sayıda inceleme yapıldığı görülmektedir. En sık 
yapılan incelemeler, bazı çok uluslu şirketlerin 
Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerinin satış 
destek faaliyetlerine ilişkindir. Bu çerçevede vergi 
inceleme elemanları, ilgili firmanın kendi ürünle-
ri dışında grup firmalarının ürünlerinin satışlarına 
da destek olduklarını, dolayısıyla yurtdışında yer-
leşik şirketlerin Türkiye’de daimi işyerine sahip 
oldukları ve bu satışlardan elde edilen kazançlar 
üzerinden vergilendirilmeleri gerektiği iddiasında 
bulunmaktadır. Bir diğer eleştiri konusu ise irtibat 
bürolarına ilişkindir. Burada, irtibat bürolarından 
bazılarının nitelik olarak satın alma faaliyeti gös-
teren işyerleri ile aynı fonksiyonları üstlendikleri 
ve yurtdışındaki grup şirketlerine belirli bir hizmet 
vermeleri nedeniyle Türkiye’de gelir elde etmeleri 
gerektiği iddia edilmektedir.

Pek çok ülkede olduğu gibi vergi anlaşmaları 
dışında vergi mevzuatımızda mükelleflerin dai-
mi işyerinin sınırlarını tam olarak belirleyen özel 
kurallar bulunmamaktadır. Ancak Mali İdare’nin 
bu alandaki yaklaşımı dikkate alındığında daimi 
işyerlerine ilişkin özel kuralların mevzuata dâhil 
edilmesi konusunun gündeme gelmesi söz konu-
su olabilecektir. O nedenle, OECD’nin bu konuya 
ilişkin Eylem Planından çıkacak sonuçlara bağlı 
olarak önümüzdeki yıllarda daimi işyerlerine yö-
nelik yeni yasal düzenlemelerin ortaya çıkması 
beklenmektedir.

4.4. Eylem 9 ve Eylem 10: Transfer Fiyat-
landırması Kurallarının, Risk ve Sermaye 
Transferi Yoluyla Yaratılan Değer İle Uyumlu 
Sonuçlar Vermesini Sağlama / Diğer Yüksek 
Riskli İşlemler

Bu eylemler kapsamında ilk taslak tartışma 

metni 31 Ekim 2014 tarihinde yayınlanmış olup, 
buna ilişkin kamuya açık ilk değerlendirmelerin 
Şubat 2015’te yapılması planlanmaktadır. Bu alan-
lardaki değişikliklere ilişkin nihai raporun da Eylül 
2015’te yayımlanması hedeflenmiştir. 

Bilindiği üzere pek çok ülkede matrah aşın-
dırma amacıyla olsun veya olmasın, mukim grup 
şirketleri arasında yönetim ücretleri, ana merkez 
giderleri ya da benzer ödemeler yapılmaktadır. Bu 
çerçevede bu eylemlerin temel amacı söz konu-
su işlemlerin analizleri ve değerlendirilmesi bakı-
mından daha şeffaf bir ortamın yaratılmasıdır. 31 
Ekim 2014’de yayınlanan ilk taslak rapor ile OECD 
Transfer Fiyatlandırması Rehberinin VII. Bölümü-
nün değiştirilmesi öngörülmektedir. Yeni yayınla-
nan taslak raporda dikkati çeken en önemli konu 
ise düşük katma değerli grup içi hizmetlere yö-
nelik açıklamalardır. Taslak raporda, düşük düşük 
katma değerli grup içi hizmetlerin kapsamı belir-
lenmiş, söz konusu hizmetler için fayda testinin 
ne şekilde gerçekleştirileceği açıklanmış ve bu 
hizmetler nedeniyle ödenecek emsallere uygun 
bedelin nasıl tespit edileceği ortaya konmuştur. 

Bu eylemler kapsamında değerlendirilmesi 
gereken bir diğer husus da küresel ticari faali-
yetler sonuncunda elde edilen kârın bölüşümü-
ne ilişkindir. Türk Mali İdaresi, Türkiye’de mukim 
şirketlerin fonksiyonlarını ve üstlendikleri riskleri 
sorgulamakta ve bunlarla paralel olarak kâr elde 
etmemeleri halinde değer yaratma yönünden 
eleştiri yapabilmektedir. Türkiye’de faaliyet gös-
teren şirketlerinin değer zinciri içerisindeki kârlılık 
seviyeleri pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de Mali İdare tarafından sürekli sorgulanan konu-
lar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ilerleyen 
dönemde transfer fiyatlandırması yöntemlerinden 
biri olan “Kâr Bölüşüm Yöntemi”nin Türk Mali İda-
resi tarafından yapılan incelemeler dâhilinde çok 
uluslu şirketlerin risk ve sermaye dağılımlarının 
değerlendirilmesinde ve bu tür tespitlerin yapıl-
masında daha fazla kullanılacağı düşünülmektedir.

Bu eylemlerin ayrıca dokümantasyon gerek-
lilikleri ile de bağlantılı olduğu görülmektedir. Zira 
bu eylemlerin sonunda çıkacak düzenlemelere 
bağlı olarak şirketlerin ilişkili kişi işlemleri hakkın-
da daha fazla açıklama yapma yükümlülüğü ge-
tirilmesi de öngörülmektedir. Şu anda Türkiye’de 
her kadar bu eylemlerle ilgili herhangi bir yasal 
düzenleme yapılmamış olmakla beraber, şirketle-
rin transfer fiyatlandırması belgelendirmesi kap-
samında yapacakları açıklamaların bu eylemlerin 
sonuçlarının netleşmesiyle beraber artış göstere-
ceği beklenmektedir. 
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4.5. Eylem 11: Matrahın Aşındırılması ve Kârın 
Aktarılmasına İlişkin Verilerin Toplanması ve 
Analizi İle Bunları Tespit Etmek İçin Gerekli 
Yöntemleri Belirleme

Eylem Planı içerisinde yer alan 11 numaralı ey-
lem, matrahın aşındırılması ve kârın aktarılması ile 
ilgili ekonomik etkinin ölçülmesi ve bunun takibi-
nin yapılarak değerlendirilmesini amaçlamakta-
dır. Bu çerçevede matrahın aşındırılması ve kârın 
aktarılmasına ilişkin durum tespiti bu aksiyonun 
ana hedefidir. Türkiye’nin bu noktadaki rolü ise 
OECD’nin bu çabalarına destek vermesi yönünde-
dir. 

Tüm bu nedenlerle OECD, her üye devletten 
matrahın aşındırılması ve kârın aktarılması kapsa-
mındaki analizlerini ve bu alandaki ekonomik et-
kileri değerlendirmesini talep etmiştir. Dolayısıyla, 
OECD Türk Mali İdaresinden matrahın aşındırılma-
sı ve kârın aktarılmasına yol açan uygulamaların 
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini ölçmesini 
beklemektedir. Bu kapsamda elde edilecek veri-
lerden tüm üye ülkelerle beraber Türkiye’nin de 
faydalanacağı kuşkusuzdur.

4.6. Eylem 12: Mükelleflere Agresif Vergi 
Planlamaları Hakkında Bildirimde Bulunma 
Zorunluluğu Getirme

OECD, agresif vergi planlamasına ilişkin işlem-
ler, düzenlemeler ve yapılara ilişkin zorunlu açık-
lama kurallarının getirilmesine ilişkin tavsiyelerde 
bulunacaktır. Bu tavsiyelerin üye devletlerin iç 
mevzuatlarına da yansıtılması gerekmektedir. Bu 
çerçevede her üye ülkenin matrahın aşındırılması 
ve kârın aktarılması ile ilgili farklı ihtiyaçları olacağı 
için bu tavsiyelerin her ülkede farklı yansımaları 
olacaktır. 

Bununla birlikte, konu Türkiye açısından ele 
alındığında çok uluslu şirketlerin Türkiye’de fa-
aliyet gösteren yerel şirketlerinin grubun ver-
gi planlamasına yönelik stratejilerin detaylarına 
ulaşmaları çok da kolay değildir. Zira bu bilgiler, 
çoğu grup tarafından yereldeki şirketler ile pay-
laşılmamaktadır. Bunun yanında, Mali İdarenin de 
kendi yetkisinin dışındaki bir ülkede belirlenen hu-
suslar hakkında bilgi talep etmesi mümkün bulun-
mamaktadır.

Bununla beraber, bilindiği üzere Türkiye’deki 
ilişkili şirketi bulunan tüm kurumlar vergisi mükel-
leflerinin “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen 
Yabancı Kurum ve Örtülü Sermaye” formunu ib-
raz etmeleri gerekmektedir. Türk Mali İdaresi’nin 

mevcut formu geliştirerek, agresif vergi planla-
masının tespit edilmesi yönünden daha detaylı 
bilgilerin yer alacağı bir doküman haline dönüş-
türmesi ihtimaller dâhilindedir ancak yukarıda da 
belirttiğimiz gibi bu tür bir çaba uluslararası unsur-
lardan mahrum olmasından dolayı istenen sonucu 
veremeyebilir. Bu çerçevede, 12 numaralı eylem 
ile ilgili OECD seviyesinde yapılan çalışmalar doğ-
rultusunda söz konusu alanda yeni düzenlemele-
rin getirilmesi ihtimal dâhilindedir.

4.7. Eylem 14: Vergisel Uyuşmazlıkların Çö-
zümünde Kullanılan Mekanizmalarını Daha 
Etkin Hale Getirme

Son yıllarda ülkeler arasındaki vergisel uyuş-
mazlıklarda görülen önemli artışlar nedeniyle, 
OECD Eylem Planı kapsamında Karşılıklı Anlaşma 
Usulleri (Mutual Agreement Procedures)’nin daha 
etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması-
na karar verilmiştir. Böylece, ÇVÖA’lar kapsamın-
da uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözümü 
için kullanılan  “Karşılıklı Anlaşma Usulü (Mutual 
Agreement Procedure) ile birçok ÇVÖA’da yer 
almayan “tahkime başvurma (arbitration)” meka-
nizmalarının daha etkin hale getirilmesi ve mükel-
leflerin genel olarak transfer fiyatlandırmasından 
kaynaklanan ekonomik çifte vergilendirme ile il-
gili sorunlarını daha kolay çözüme kavuşturmaları 
amacıyla bahsi geçen mekanizmalardan daha et-
kin olarak yararlanmalarının teşvik edilmesi plan-
lanmaktadır. 

Dolayısıyla, şirketlerin yeni dönemde iç mev-
zuatta yer alan çözüm yolları (dava açma, uzlaşma 
v.b.) yanında Karşılıklı Anlaşma Usulünü de dikka-
te almalarının uluslararası vergi uyuşmazlıklarının 
çözümünde oldukça yararlı olacağı düşünülmek-
tedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin de taraf olduğu 
vergi anlaşmalarında tahkime başvurulmasına iliş-
kin bir hüküm bulunmaması nedeniyle Türkiye ile 
ilgili ülke arasında yürütülen KAU’lar “potansiyel 
olarak çifte vergilendirmeyle” sonuçlanabilmek-
tedir. OECD’nin istatistiklerine bakıldığında 2012 
itibariyle Türkiye’nin başlattığı bir KAU envante-
rinin çok düşük olduğu görülmektedir. Bu da hem 
Türk Mali İdaresi’nin hem de mükelleflerin çifte 
vergilendirmenin çözümünde KAU’ya yeterince 
başvurmadıkları anlamına gelmektedir. 

Ancak, OECD’nin bakış açısı KAU’nun ulus-
lararası vergi uyuşmazlıklarının çözümünde çok 
daha etkin olarak kullanabileceği yönündedir. Bu 
çerçevede Eylem Planı sonucunda çıkacak düzen-
lemelerin KAU yönünden ne kadar etkili olacağı 
soru işareti olarak varlığını sürdürmekle beraber 
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KAU’nun mevcut incelemeler (özellikle transfer 
fiyatlandırması incelemeleri) göz önünde bulun-
durulduğunda ilerleyen dönemde Türkiye’de daha 
yaygın uygulama alanı bulmasının mümkün oldu-
ğu düşünülmektedir.

5. Sonuç ve Değerlendirme

Son yıllarda başta G-20 ve OECD ülkeleri ol-
mak üzere birçok devletin en önemli gündem 
konularından birisini çok uluslu şirketlerin gerçek-
leştirdikleri işlemlerin bütçe gelirleri üzerinde ya-
ratmış olduğu etkiler oluşturmaktadır. Bu kapsam-
da, OECD başta olmak üzere Dünya Bankası, IMF 
ve bölgesel teşkilatlar ortaklaşa ya da ayrı ayrı 
çalışmalar sürdürmektedir. Bunlardan en kapsam-
lı olanını ise G-20 ülkelerinin talebi üzerine OECD 
tarafından başlatılan ve önemli bir noktaya ulaşan 
“Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına 
İlişkin Eylem Planı” ifade etmektedir. 

Önceki bölümlerde detaylı olarak açıklanan 
OECD Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışma-
lar, OECD Mali İşler Komitesinin alt çalışma grupları 
tarafından sürdürülmektedir. Bu komitelere OECD 
üyesi ülkeleri temsilcileri yanı sıra OECD üyesi 
olmayan G-20 ülkelerinin temsilcileri de eşit hak 
ve sorumluluklara sahip olacak şekilde katılımda 
bulunmaktadır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler 
“OECD Küresel İlişkiler Programı” ve “Birleşmiş 
Milletler” gibi bazı mekanizmalar üzerinden gö-
rüşlerini OECD çalışma grupları ile paylaşmaktadır. 
Bunların yanında, OECD Mali İşler Komitesi Eylem 
Planı kapsamındaki gelişmeleri kamuoyuyla doğ-
rudan paylaşmak amacıyla çeşitli bilgilendirme 
toplantıları düzenlemektedir.

OECD, Temmuz 2013’de ilan ettiği Eylem Planı 
kapsamında 7 eylem ile ilgili 16 Eylül 2014 tarihin-
de nihai raporlarını yayınladı. Böylece, OECD ön-
ceden belirlediği tarihlere en başından bu tarafa 
sıkı sıkıya uyarak 2013 yılında yürürlüğe koyduğu 
Eylem Planının ilk ayağını oluşturan 2014 çıktıları-
nı zamanında tamamlamayı başardı. Aynı şekilde, 
OECD Eylem Planının ikinci ayağını oluşturan 2015 
çıktılarını da hazırlamayı sürdürüyor ve 2015 yılının 
ilk 4 ayında yine çok sayıda rapor ve rehber ka-
muoyunun görüşlerine sunulacak. Böylece, Eylem 
Planı kapsamındaki çalışmaların büyük bir kısmı 
2015 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Genel olarak değerlendirildiğinde ise, OECD 
Eylem Planının bir bütün olarak tasarlandığı ve 
sadece bir konuda alınacak önlemlerin yeterli ol-
madığı sonucuna varılabilir. Dolayısıyla, ülkelerin 
matrahın aşındırılması ve karın aktarılması ko-
nusundaki tüm tedbirleri toplu olarak alacakları 

beklenmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’nin de aralarında yer aldığı OECD ülkeleri-
nin vergi sistemlerini düzenlemek amacıyla ciddi 
vergi reformlarına başvuracaklarını söylemek şa-
şırtıcı olmayacaktır. 

Aynı şekilde, Avusturalya, Meksiko, İsviçre gibi 
bazı ülkelerin bu yönde bazı düzenlemelere git-
tiklerini gözlemlemekteyiz. Bu da vergi reformuna 
yönelik adımların çoktan atılmaya başladığını gös-
termektedir. O nedenle, tüm ülkeler önümüzdeki 
birkaç yıl içinde bu reformları olasılıkla başlatmış 
olacaklardır. Türkiye de bu rüzgârlardan etkilene-
cek ve kendi yasal sisteminde önemli değişiklik-
lere gidecektir ya da yukarıda da bahsettiğimiz 
üzere altına imza atacağı çok taraflı uluslararası 
anlaşma nedeniyle gitmek zorunda kalacaktır.

Burada asıl soru, Türkiye’nin yapacağı re-
formun kapsamı ne olacağıdır. Bu ise tamamen 
Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedefleri ile 
doğrudan bağlantılıdır. OECD Eylem Planı, aslına 
bakılırsa Türkiye’nin yapısal sorunlarından birisi 
olan vergi konusunda atılacak adımlar için iyi bir 
zemin oluşturmaktadır. Kamuoyundaki bilinç her 
ne kadar düşük olsa da son dönemde hem Türk 
medyasında hem de dünya medyasında çıkan ha-
berler bu tür bir reformun yapılmasını destekler 
niteliktedir. 

Dikkati çeken bir diğer husus da son dönemde 
Türk Vergi İdaresinin OECD tarafından Eylem Planı 
kapsamında sürdürülen çalışmalara gösterdiği il-
gidir. Bu da Mali İdarenin OECD tarafından Tem-
muz 2013’de ilan edilen “Matrahın Aşındırılması ve 
Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı”nı önceki 
dönemlere nazaran daha fazla önemsediğine işa-
ret etmektedir. Dolayısıyla, bu katılım Türkiye’nin 
OECD düzeyindeki çalışmaları önümüzdeki dö-
nemde daha da yakından takip edeceğini göster-
mektedir.

Sonuç olarak, vergi konularında dünyada hiç 
olmadığı kadar geniş katılımlı çalışmalar sürdü-
rülmektedir. Türkiye, OECD ve G-20 ülkesi olarak 
Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına 
İlişkin Projenin sponsorlarından birisidir ve 2015 
yılında İstanbul’da düzenlenecek G-20 zirvesi 
de Türkiye’nin konuya olan ilgisini ve çalışmala-
rını ciddi olarak etkileyecektir. Bu nedenle, 2015 
yılı sonrasında Türk vergi mevzuatında matrahın 
aşındırılması ve karın aktarılmasına ilişkin konu-
larda çok sayıda yasal düzenlemenin yapılacağını 
öngörmekteyiz. VSD


