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TRANSFER FİYATLANDIRMASI KONUSUNDA 
YAYIMLANMASI PLANLANAN VE BAŞTA ÇOK 
ULUSLU İŞLETMELER OLMAK ÜZERE TÜM 
ŞİRKETLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN 
BAKANLAR KURULU KARARI  
 
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine 
Dair Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 13. maddesinde değişiklikler 
yapılmış, bu kapsamda Bakanlar Kuruluna 
transfer fiyatlandırması ile ilgili usullerin 
belirlenmesi konusunda ilave yetkiler verilmişti. 
 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Bakanlar Kurulu’nun bu yetkiyi kullanması ve 
Türkiye’nin uluslararası düzeyde vermiş olduğu 
taahhütleri yerine getirebilmesi için taslak bir 
Bakanlar Kurulu Kararı hazırlamıştır. 
 
Çok kısa süre içinde yayınlanması planlanan  
“Transfer Fiyatlandırması Hakkında Bakanlar 
Kurulu Kararı”nda, uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde diğer ülkelerle karşılıklı olarak bilgi 
paylaşılmasına ilişkin usuller ile transfer 
fiyatlandırması ile ilgili diğer usul ve esaslar yer 
almaktadır. Buna göre, yeni Bakanlar Kurulu 
Kararında; 
 

 İlişkili kişi tanımının kapsamı, 
 İşlemsel kâr yöntemleri (İşleme Dayalı Net 

Kar Marjı Yöntemi ve Kar Bölüşüm 
Yöntemi), 

 Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geçmiş 
dönemlere uygulanması, 

 Belgelendirme yükümlülükleri ve 
 Uluslararası otomatik bilgi değişimi 

 
hakkında usullere yer verilmektedir. 
 
Yeni çıkarılacak Transfer Fiyatlandırması 
Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında yer alan en 
önemli konu ise yeni getirilen transfer 
fiyatlandırması belgelendirme 
yükümlülükleridir. Söz konusu yükümlülüklerin 
özetle aşağıdaki gibi olması beklenmektedir: 
 
Genel Belgelendirme (Master File)  
 
Çok uluslu şirketlerin üyesi olan, ciro ve toplam 
varlıkları 250 Milyon TL üzerinde olan şirketlerin 
OECD tarafından getirilen standarda uygun 
olarak genel belgelendirme yapmaları 

gerekecektir. Genel belgelendirme ilk defa 2017 
mali yılı için hazırlanacak olup istenmesi 
durumunda Maliye Bakanlığı ve incelemeye 
yetkili kişilere ibraz edilecektir. 
 
Yerel Belgelendirme (Yıllık Transfer 
Fiyatlandırması Raporu) 
 
Yıllık belgelendirme kapsamında önemli bir 
değişiklik olmamakla birlikte kapsam 
bakımından bazı yenilikler getirilmektedir. Söz 
konusu değişiklik ile OECD tarafından geliştirilen 
yerel belgelendirme (local file) standardı ile 
uyum sağlanmaktadır. Yeni Bakanlar Kurulu 
Kararında yıllık belgelendirmenin hazırlanma 
süresinde bir değişiklik öngörülmemekte ve 
kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe 
kadar hazırlanması gerekmektedir. 
 
Ülke Bazlı Bildirim (Country-by-Country 
Reporting)  
 
Ülke bazlı raporlama, çok uluslu Türk şirketleri 
tarafından ilk defa Maliye Bakanlığına sunulacak 
olan bir raporlamayı ifade etmektedir. Bakanlar 
Kurulu Kararında bu raporlama zorunluluğu 
konsolide grup cirosu 2 Milyar 37 Milyon TL 
üzerinde olan çok uluslu Türk şirketlerinin nihai 
ana şirketi (ultimate parent company) için 
getirilmektedir. Bu kapsamda olan şirketler ilk 
raporlamayı 31 Aralık 2017 tarihine kadar (özel 
hesap dönemine sahip olan şirketler hesap 
döneminin bitiminden itibaren 12 ay içinde) 
yapacaklardır. Ayrıca, ülke bazlı raporlama 
kapsamına giren ancak nihai ana şirketi başka 
bir ülkede olan yabancı sermayeli şirketlere de 
ülke bazlı raporlama bildirimi (Country-by-
Country Reporting Notification) yapma 
zorunluluğu getirilmektedir. Bu bildirim ise Gelir 
İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden 
doldurulacak bir elektronik form yoluyla 
yapılacaktır. Bildirimin yapılma süresi ise 
Bakanlar Kurulu Kararının yayınlandığı tarihten 
itibaren 1 ay olarak belirlenmiştir. 
 
Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Tavsiyelerimiz 
 
Yakın zamanda çıkacak olan Bakanlar Kurulu 
Kararı birçok şirketi çok yakından etkileyecektir. 
O nedenle, özellikle ülke bazlı raporlama ve 
bildirimi 2017 yılı içinde yapılacağı için transfer 
fiyatlandırması belgelendirmesi için gerekli 



 
 

 

çalışmaların bir an önce başlatılmasında yarar 
bulunmaktadır.  
 
Ayrıca, Bakanlar Kurulu sonrasında yayınlanacak 
olan “3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması 
Genel Tebliği”nde yapılacak ilave açıklamaların 
da yakından takip edilmesi faydalı olacaktır. 
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Konuyla ilgili detaylı açıklamalara 
Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanmasının 
ardından hazırlayacağımız uluslararası 
vergi bültenimizde yer verilecektir. 

Transfer Fiyatlandırması konusunda yeni 
yayımlanacak olan Bakanlar Kurulu Kararı 
ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen 
bizimle iletişime geçiniz. 


