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YENİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI 
TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI 
 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 
”Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği 
(Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ Taslağı (Seri No: 3)” yayınladı. 
 
Taslak Tebliğ, 1 Seri No.lu Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ'in "Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
anlaşma usulü" başlıklı 6. Bölümünü 
değiştiriyor. 
 
Bu kapsamda en önemli açıklamalar peşin 
fiyatlandırma anlaşmaları açısından özellik 
arz eden hususlara ilişkin olarak 
yapılmaktadır ve aşağıdaki konuları 
içermektedir: 
 

 Peşin fiyatlandırma anlaşmaları ve 
vergi incelemesi ile 

 Peşin fiyatlandırma anlaşmasının 
geçmişe uygulanması 

 
Yeni Tebliğ çalışması bir yerde Maliye 
Bakanlığı'nın peşin fiyatlandırma 
anlaşması başvurularının sayısını artırmayı 
amaçladığını ve bu mekanizmanın şirketler 
tarafından daha efektif şekilde 
kullanılmasını desteklediğini de gösteriyor. 
 
Bunların yanında, Mecliste kabul edilen 
yeni Torba Kanunun 35. maddesi ile 
Harçlar Kanuna ekli (8) sayılı Tarifenin "XII- 
Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem 
belirleme anlaşması harçları" başlıklı 
bölümünün yürürlükten kaldırılması 
öngörülmektedir.  
 
Buna göre, peşin fiyatlandırma anlaşmaları 
başvuru ve yenileme harçları bundan 
böyle tahsil edilmeyecek ve kapsama 
giren kurumlar vergisi mükellefleri 
herhangi bir ücret ödemeden Gelir İdaresi 
Başkanlığı'na anlaşma başvurusunda 
bulunabileceklerdir. 
 
Gelir İdaresi tarafından yapılan 
açıklamalara göre, peşin fiyatlandırma 
anlaşmalarının mevzuatımıza girdiği 2007 
yılından bu yana 8 adet tek taraflı 1 adet 

de iki taraflı anlaşma imzalanmıştır. Bu 
rakamlar da göstermektedir ki ülkemizde 
peşin fiyatlandırma anlaşması 
mekanizması şirketler tarafından efektif bir 
şekilde kullanılmamaktadır. 
 
Bunun nedenlerinin başında şirketlerin bu 
mekanizmaya mesafeli durmaları ve İdare 
ile yapılan anlaşma müzakerelerinin 
oldukça uzun (ortalama 2-3 yıl) sürmesidir. 
Ayrıca, yüksek anlaşma harçları da 
mekanizmanın yaygın şekilde 
kullanılmasının önündeki engellerden 
birisidir. 
 
Tüm bunlar dikkate alındığında, peşin 
fiyatlandırma anlaşmalarına başvurmayı 
planlayan şirketlerin taslak  “3 Seri No.lu 
Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği”nde 
yapılan yeni açıklamaları da dikkate 
almaları faydalı olacaktır. 
 
Taslak Tebliğ'in tam metnine ulaşmak için 
aşağıdaki linke tıklayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ 
Yönetici Ortak, YMM 
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Telefon: + 90 216 504 2066 
 

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

Transfer Fiyatlandırması konusunda yeni 
yayımlanacak olan Genel Tebliğ ile ilgili 
detaylı bilgi almak için lütfen bizimle 
iletişime geçiniz. 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/SerinoTeb3_TransferFiyatlandirma.pdf

