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TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI 

Ramazan BİÇER 

 

1. Giriş 

 

 “Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları Uygulaması” 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu1 ile 
mevzuatımıza girmiş bulunmaktadır. Mezkur Kanunun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında 
“İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine 
ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde 
belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik 
taşır.” hükmüne yer yerilerek bu düzenleme ile “Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları”nın mevzuatımıza 
girmesi sağlanmıştır.  

 

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları; “OECD Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri için Transfer 
Fiyatlaması Rehberi” tarafından ilişkili kişilerce kontrollü işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce 
sözkonusu işlemler için belli bir dönem üzerinden transfer fiyatının tespitini belirleyen anlaşmalar 
olarak tanımlanmaktadır. Bir Peşin Fiyatlandırma Anlaşması, genel olarak mükellefin başvurusu ile 
başlayıp bir yada daha fazla sayıdaki ilişkili kişi ve bir ya da daha fazla sayıdaki vergi idaresi arasında 
yapılan görüşmeler ile devam eden bir süreci ifade etmektedir. 

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere peşin 
fiyatlandırma anlaşmaları ile mükelleflere ilişkili kişilerle yapacakları işlemler için belirleyecekleri 
yöntem konusunda Maliye Bakanlığına başvurarak anlaşma yapma olanağı getirilmiştir. İlişkili kişiler 
ile yapacakları işlemlerde uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükellefler, Maliye 
Bakanlığı'na başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabileceklerdir. “OECD 
Rehberi”nde de önerilen ve bir çok gelişmiş ülkenin vergi sisteminde yer alan bu uygulama (advance 
pricing arrangements ya da advance pricing agreements) için mükellefin öncelikle Maliye Bakanlığına 
(Gelir İdaresi Başkanlığı) gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurması gerekmektedir.  

 

Mükellef ile İdare arasında yöntem üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu yöntem üç yılı 
aşmamak üzere belirlenen süre ve koşullar altında kesinlik taşıyacaktır. Bu şekilde tespit edilen 
yöntem, belirlenen koşullar altında İdarece eleştiri konusu yapılmayacaktır. Ancak, peşin 
fiyatlandırma anlaşmasının yapılmış olması, anlaşma konusuyla ilgili olarak mükellef ya da 
mükelleflerin vergi idaresince incelenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Zira, anlaşma kapsamındaki 
işlemlere ilişkin uygulamanın kontrolü de inceleme yapılmasını gerektirmektedir. Eleştiri 
yapılamayacak konu, anlaşma kapsamında belirlenen yöntem ve bu yöntemin uygulama koşullarıdır. 
Koşullara uyulmaması veya yöntemin yanlış uygulanması her zaman eleştiri konusu yapılabilecektir. 
İdare, mükellefin söz konusu koşullara uyum gösterip göstermediğini ve bu koşulların geçerliliğini 
sürdürüp sürdürmediğini, anlaşmada belirlenen süre müddetince mükellefin sunacağı yıllık rapor 
üzerinden düzenli olarak takip edecektir. 

                                                 

1
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Ancak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37 inci maddesinin 1/ç fıkrası uyarınca “Transfer 

Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin 01.01.2007 tarihi itibarı ile 

yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tarihten önceki dönemler için “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması”nın 

uygulanması ve mükelleflerce anlaşma talebinde bulunulması mümkün değildir. 
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Bu sistemin en büyük avantajı, mükellefler açısından belli bir süre için uygulanacak yöntemin 
kesinlik taşıması ve herhangi bir eleştiri, ceza riski olmadan plan yapabilme, önünü görebilme olanağı 
vermesidir. İdare açısından en büyük avantaj ise konunun başlangıçta belli bir anlaşma ile 
belirlenmesi ve eleştiri sürecinden başlayarak yargı sürecine kadar taşınabilecek bir işlemin getirdiği 
zaman ve iş yükünden tasarruf sağlanmasıdır.  

 

2. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının Kapsamı 

 

OECD Rehberinde de belirtildiği üzere, Peşin Fiyatlandırma Anlaşması, kontrol altındaki 
işlemlerle ilgili olarak transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde, belli bir süre için uygulanacak 
yöntemin, mükellef ile idare tarafından anlaşma sonucunda belirlenmesini ifade etmektedir. Buradan 
da anlaşıldığı üzere Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının kapsamına kontrol altındaki işlemler girmekte 
olup, kontrol dışı işlemler için Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının yapılması mümkün değildir. Bunun 
yanında, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarında temel olarak yöntem belirlendiği için karşılaştırılabilir 
unsurlar, uygun düzeltimler, gelecekteki olaylara ilişkin kullanılan varsayımlar gibi yöntemin 
uygulanmasına ilişkin ana unsurların da yapılan anlaşma kapsamında değerlendirilmesi gerekir. 

 

3. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının Amacı 

 

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması ile güdülen temel amaç, transfer fiyatlandırması nedeniyle 
karşılaşılan sorunların daha kısa yoldan çözümünü sağlamaktır. Çünkü, bu anlaşmalar hem vergi 
idarelerine hem de mükellefe çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Mükellefler, idare ile yapmış olduğu 
anlaşma ile gelecekte yapacağı işlemlerde kullanacağı yöntemin belirginleşmesi sonucu yerine 
getirmesi gereken yasal yükümlülüklerini kolaylıkla öngörebilecektir. Bu da, mükellefe vergi 
planlaması yapma imkanı vermekte olup özellikle mükellefin yapacağı yatırımlar –özellikle yabancı 
yatırımlar- üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları, mükellef ve vergi 
idaresi için transfer fiyatlamasına ilişkin tartışmaların azalması ve oldukça uzun sürebilecek ve 
maliyetli olabilecek vergi incemelerini önlemek gibi bir amacı da gütmektedir.  

 

Ayrıca, olası bir çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla, mükellef ile İdarenin taraf olacağı 
iki taraflı veya çok taraflı bir peşin fiyatlandırma anlaşması da yapılabilir. Bu çerçevede, anlaşmada 
geçerli olacak işlemler nedeniyle ilgili olan diğer ülkelerle imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmaları varsa, İdare bu anlaşmalardaki karşılıklı anlaşma usulüne başvurarak yapılacak peşin 
fiyatlandırma anlaşmasının o ülkece teyit edilmesini talep eder. Söz konusu ülke ya da ülkelerin bu 
talebe olumsuz yanıt vermesi (ya da belirli bir süre içerisinde yanıt vermemesi) durumunda, İdare 
mükellef ile tek taraflı bir peşin fiyatlandırma anlaşması yapabilir.  

 

4. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Türleri 

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları, tek taraflı, iki taraflı ve çok 
taraflı olarak hazırlanarak yürürlüğe konulabilir. Tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmaları, ilişkili 
kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin 
yöntem konusunda, sadece mükellef ile İdare arasında yapılan peşin fiyatlandırma anlaşmasını; iki 
taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında 
uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntem konusunda, söz konusu alım-satım işlemlerinin 
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ilgilendirdiği diğer vergi idaresi, mükellef ve İdare arasında yapılan peşin fiyatlandırma anlaşmasını; 
çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması ise ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 
satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntem konusunda, söz konusu alım-satım 
işlemlerinin ilgilendirdiği diğer vergi idareleri, mükellef ve İdare arasında yapılan peşin fiyatlandırma 
anlaşmasını ifade eder.  

 

Örneğin, Türkiye’de yerleşik (A) Kurumunun İngiltere’deki ilişkili kişisi (B) Kurumu ile yapacağı 
işlemlerde kullanmak üzere yöntem tespiti için Türk Vegi İdaresine başvurarak anlaşma yapması tek 
taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması; aynı mükellefin yine aynı işlem için Türk Vegi İdaresi ve İngiliz 
Vergi İdaresinin taraf olduğu bir anlaşma yapması iki taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması; yine 
mükellef (A) Kurumunun Türk Vergi İdaresinin yanında İngiliz ve Fransız Vergi idarelerinin katıldığı bir 
anlaşmada yer alması çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması olarak addedilir.  

 

5. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarında Anlaşma Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön Değerlendirme 

Yapılan başvuru, sunulan bilgi ve belgelerle birlikte İdare tarafından bir ön 

değerlendirmeye tabi tutulur. İdare, bu aşamada mükellefin yaptığı 

başvuruda yer alan bilgi ve belgeler üzerinden, peşin fiyatlandırma 

anlaşmasının uygun olup olmadığını, ne tür bilgilere ihtiyaç olduğunu tespit 

etmek amacıyla bir ön değerlendirme yapar.  

 

Yazılı Başvuru 

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları’nın mükelleflerin isteğine bağlı olarak 

ortaya çıkması nedeniyle, bu anlaşmalarda süreç mükellefin yazılı talebi ile 

başlamaktadır. Mükellef, uygun transfer fiyatlandırması yönteminin idarece 

tespit edilebilmesi için yazılı başvurusunun yanında istenilen belge ve 

bilgileri de başvuru aşamasında idareye vermek zorundadır. 

 

Analiz 

Gerekli veriler tamamlandıktan sonra, karşılaştırılabilir işlemlerin, kullanılan 

varlıkların, diğer düzeltimlerin, uygulanabilir yöntemlerin, anlaşma 

şartlarının ve diğer temel hususların seçim ve değerlendirilmesi yapılır.  

 

Anlaşmanın kabulü veya reddi 

İdare analiz sonucunda, mükellefin başvurusunu aynen kabul edebilir veya 

gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla kabul edebilir ya da reddedebilir.  

Resmi Peşin Fiyatlandırması Anlaşmasının İmzalanması 

İdarenin başvuruyu kabul etmesi halinde mükellef ile İdare arasında resmi 

bir peşin fiyatlandırma anlaşması imzalanır. 
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Uluslararası örneklerinde de görüleceği üzere anlaşmada genel olarak detaylı bir şekilde; 
 

- Anlaşmaya varılan yöntem ve uygulama süresi,  
- Anlaşmanın uygulama koşulları ve  
- Diğer önemli konular yer almaktadır.  

 
Peşin Fiyatlandırma Anlaşması sürecinin sonunda, mükellef ile İdare arasında anlaşmaya 

varılması halinde, mükellef anlaşmada yazılı olan şartlara aykırı davranmadığı sürece, İdare transfer 
fiyatlandırması yöntemiyle ilgili olarak mükellefe herhangi bir eleştiride bulunmayacaktır. Peşin 
Fiyatlandırma Anlaşmalarının bütün aşamalarının karşılıklı görüşmelerin başlamasından itibaren en 
kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir. Ancak, ticari hayatın karmaşıklığı ve yeterli verilere kolayca ve 
hızla ulaşılamaması gibi nedenlerle anlaşmaya ilişkin süreç bir kaç yıla kadar sarkabilmektedir. Bunun 
engellenmesi için özellikle mükellefin kendisinden istenen bilgi ve belgeleri zamanında tamamlayarak 
İdareye sunması gerekmektedir. 

6. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarında İstenecek Belgeler 
 

Uluslararası uygulamalarına benzer şekilde vergi idaresi mükelleflerden Peşin Fiyatlandırma 
Anlaşması başvurusu sırasında aşağıdaki bilgi ve belgeleri istemektedir.2 Bunlar:  

 
- Yazılı Başvuru, [Yazılı Başvuru’da anlaşmanın süresine ilişkin talep, anlaşma sürecine 

katılacak mükelleflerin ya da temsilcilerin adları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, telefon 
numaraları, mükellefin faaliyet konusu, kurumun yapısı (merkez, şube) ve ortakları, 
sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet 
bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler yer 
alır.] 

- Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler, 
- Kritik varsayımlara ilişkin bilgiler ve gerekçeleri (önerilen transfer fiyatlandırması yöntemi 

ile bu yöntemin seçimine ve uygulanmasına esas teşkil eden koşullara ve varsayımlara 
ilişkin açıklamalar, analizler ve yapılan diğer çalışmalar), 

- Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine 
ilişkin bilgi,  

- İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara 
ilişkin bilgi, 

- Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin ürün fiyat listeleri, 
- Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin üretim maliyetleri, 
- İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,  
- Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap döneminde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan 

işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler, 
- İlişkili kişilerin son üç yıla ilişkin mali tabloları, gelir veya kurumlar vergisi beyanname 

örnekleri, yurt dışı işlemlerine ait sözleşmelerin örnekleri, 
- Önerilen transfer fiyatlandırması yöntemini destekleyen son üç yıla ait finansal veriler ve 

bunlarla ilgili belgeler, 
- İki veya daha fazla karşılaştırılabilir işlemin olması durumunda belirlenen emsal fiyat 

aralığı ve bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,  
- Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler. 

 

                                                 
2
 İlgili bilgi ve belgelerin içeriğinin yabancı bir dilde olması halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de 

başvuru aşamasında idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. 
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Ancak, İdare bu belgelenlerin yanında işlemlerin özelliğine göre mükelleften ihtiyaç duyduğu 
diğer belgeleri de isteyebilecektir. Öte yandan, yukarıda belirtilen Yıllık Transfer Fiyatlandırması 
Raporunu hazırlamak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin istihdam ilişkisi içinde 
bulunmaları nedeniyle ilişkili kişi sayılanlarla yaptığı işlemlere ilişkin bilgi ve belgelere düzenlenecek 
raporda yer vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu bilgi ve belgelerin istenmesi 
durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edileceği tabiidir. 

 
7. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarında Özellik Arzeden Hususlar 
 

Mükellef, Peşin Fiyatlandırma Anlaşması başvurusunda tüm ilişkili kişileri bu anlaşmanın 
kapsamına dahil etmek zorunda değildir. Hatta mükellef, sadece belli işlemlere yönelik bir yöntem 
tespiti amacıyla anlaşma başvurusunda dahi bulunabilir. Başka bir deyişle başvurunun kapsamını 
belirleme hususu tamamen mükellefin kendisine bırakılmış bir konudur. Çeşitli ülke 
uygulamalarından da anlaşılacağı üzere birçok mükellef, başvurularını daha çok önemli gördüğü 
işlemlere ilişkin olarak yapmaktadır. Mükelleflere tavsiye edilen de bu tip bir tercihin yapılmasıdır. 

 

Örneğin, Türkiye’de yerleşik tam mükellef (A) Kurumu ilişkili kişisi olan ve Almanya’da yerleşik 
(B) Kurumu ile tekstil ürünleri ticareti yapmaktadır. Bu işlemlerde yirmi çeşit ürün alınıp satılmaktadır. 
Bu durumda mükellef (A) Kurumu, (B) Kurumu ile yapmış olduğu işlemlerde sadece beş ürün için 
İdareye anlaşma başvurusunda bulunabilir. Böylece, eğer anlaşmaya varılır ise söz konusu bu beş 
ürün için kullanılacak yöntem tespit edilir ve İdare bu ürünler için kullanılan yöntemler hususunda 
eleştiride bulunamaz. Ancak, İdare kalan on beş ürün için kullanılan yöntem ya da yöntemler 
hakkında eleştiri getirebilecektir.  

 

Mükellef, daha önceden imzalanmış bir Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının aynı koşulların 
devam ettiğinden hareketle anlaşma sürecinin bitiminden önce (İdarece belirlenen süre kadar önce) 
idareye başvurarak devam ettirilmesini isteyebilir. Böyle bir durumda İdare, öncelikle mükellefin 
anlaşmanın uzatılmasına ilişkin başvurusunu inceleyerek önceki anlaşmada yer alan koşulların ve 
işlemlerin mahiyetinin değişip değişmediğini gözden geçirir. Değişmediği kanaatine varırsa aynı 
sözleşmenin uzatılmasına karar verebilir. Buna karşın, idarece önceki anlaşmanın koşullarının değiştiği 
kanaatine varılırsa mükellefin yeni bir Peşin Fiyatlandırma Anlaşması için başvurması gerekir.  

 

İdare ile mükellef arasında varılan anlaşma sadece söz konusu mükellefi ilgilendirmekte olup, 
bu tip sözleşmeler diğer mükelleflerce kendi işlemlerinde emsal olarak kabul edilemeyecektir. Başka 
bir deyişle, yapılan her sözleşme kendine has özellikler taşıdığı için sadece anlaşmayı yapan mükellef 
tarafından kullanılabilecektir. Diğer taraftan, İdare şartlarda veya faaliyetlerde transfer 
fiyatlandırmasını önemli ölçüde etkileyen değişikliklerin meydana gelmesi halinde anlaşmada bazı 
değişiklikler yapabilir yada anlaşmayı tamamen iptal edebilir. Buna karşın, Peşin Fiyatlandırma 
Anlaşması için başvuruda bulunan mükellef, anlaşma imzalana kadar başvurusunu geri çekme ya da 
görüşmeler sonucunda anlaşmayı kabul etmeme hakkına da sahiptir.  

 

Mükellef ile İdare arasında resmi bir Peşin Fiyatlandırma Anlaşması yapılmış olsa bile 
ekonomik koşullardaki olağanüstü değişiklerin meydana gelmesi durumunda mükellef de İdareye 
başvurarak anlaşmanın yenilenmesi ya da iptal edilmesini talep edebilir. Eğer İdare mükellefin 
başvurusunu haklı görür ise bu durumda anlaşmanın yenilenmesi veya iptal edilmesi yoluna gidilir. 
Buna karşın, mükellefin haksız yere anlaşmanın iptali veya ertelenmesi için İdareye başvurma hakkı 
yoktur.  
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Ayrıca, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının başvuru ve sonuçlandırma aşamalarında İdare 
tarafından belli tutarlarda başvurucu harcı alınacaktır. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması için gerekli ön 
görüşmelere geçilmeden önce İdareye yatırılması gereken bu tutar, bir yerde anlaşma sürecinin 
başlaması için temel şarttır. Ancak, İdare ile görüşmelere başlanıldıktan sonra herhangi bir anlaşmaya 
varılamazsa mükellefçe ödenen bu paranın iadesi söz konusu olmayacaktır. Bu sebepten dolayı, 
mükelleflerin anlaşma başvurularında daha dikkatli olmaları ve tesknik destek almalarında fayda 
vardır.  

8. Sonuç  

 
İdare ile mükellefler açısından yeni bir uygulama olan Transfer fiyatlandırması uygulaması 

01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
ile mevzuatımıza girmiş olan “Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları Uygulaması” mezkur Kanunun 13 üncü 
maddesinin (5) numaralı fıkrasında düzenlenmiştir. Ancak yine Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin son fıkrasında Transfer fiyatlandırması ile ilgili usûller Bakanlar Kurulunca 
belirlenirleneceği belirtilmiştir.  

 
Bakanlar Kurulu Kanun hükmü ile kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak yayımlamış olduğu 

Transfer Fiyatlandrıması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar3 ile Transfer fiyatlandırması 
ile ilgili usûlleri belirlemiştir. Bu usuller arasında peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin hususlarda 
bulunmaktadır. Buna göre, peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri 
girmektedir. Bu çerçevede, 01/01/2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin, 01/01/2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi 
mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek yöntem 
konusunda İdare’ye başvurmaları mümkündür. 

 
Bu itibarla, “Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları”na ilişkin uygulama önümüzdeki günlerde 

kurumlar vergisi mükellefleri (özellikle çok uluslu şirketler veya çok uluslu şirketlerin Türkiye’de 
bulunan şube yada birimleri) açısından önemli bir konu haline gelecektir. Diğer taraftan da bu tip 
şirketlerin transfer fiyatlaması uygulamasına ilişkin çalışmalarını hızlandırmaları gerektiği 
görüşündeyiz. Aksi taktirde, zaten zor bir süreç olan transfer fiyatlandırması uygulaması mükelleflere 
daha da büyük külfet getirecektir. 
 
(*) Bu makale, Vergi Sorunları Dergisinde (Sayı 243, Aralık 2008) yayımlanmıştır. 

                                                 
3
 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 06/12/2007 tarih ve 2007/12888 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 
 


