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REHBER Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri

OECD Transfer Fiyatlandır-
ması Rehberinin belgelen-
dirme ile ilgili kısmı büyük 

oranda değişmiştir. Türkiye’nin de 
dâhil olduğu OECD ülkeleri aşağı-
da belirtilen üç bileşenli belgelen-
dirme yaklaşımı kabul etmiştir:

 ► Genel Rapor (Master file)

 ► Yerel Rapor (Yıllık Transfer Fi-
yatlandırması Raporu-Local 
File)

 ► Ülke Bazlı Rapor (Country-
by-Country Reporting/CbCR)

OECD tarafından yerel 
mevzuatın hazırlanma-
sına ilişkin ilgili ülkelere 

tavsiyelerde bulunulmuştur. OECD 
üyesi ülkelerde belgelendirmenin 
benzer şekilde yapılması kararı 
alınmıştır. Bu karara paralel olarak 
Türkiye’nin de diğer üye ülkelere 
benzer şekilde düzenleme yapma-
sı beklenmekteydi. Bu kapsamda 
yeni bir düzenlemeyle Türkiye de 
OECD BEPS Aksiyon 13 kapsamın-
daki son gelişmelerle uyumlu bir 
transfer fiyatlandırması mevzuatı-
na sahip olmuş oldu.

B una is t inaden, 27.1 1 . 2007 tar ih l i  ve 
2007/12888 sayı l ı  Bakanlar Kurulu Ka-
rar ı i le yürür lüğe konulan Transfer 

F iyat landırması Yoluyla Örtü lü Kazanç Da-
ğıt ımı Hakkında Karar ’da 24 Şubat 2020 ta-
r ih l i  2151 sayı l ı  Cumhurbaşkanl ığ ı Karar ı i le 
5520 sayı l ı  Kurumlar Vergis i Kanunu ’nun 13. 
Maddesi gereğince değiş ik l iğe gidi lmiş t i r. 
Bu kararda temel olarak aşağıdaki konulara 
değin i lmiş t i r:

 ► Peşin F iyat landırma Anlaşması ’nda ya-
pı lan değiş ik l ik ler,

 ► Vergi uygulaması açıs ından belgelen-
dirme yükümlü lüğünü yer ine get iren 
mükel lef ler açıs ından %50 oranında 
ceza indir iminden yarar lanı lmasına i l i ş-
k in hükümler,

 ► OECD BEPS kapsamında benimsenen üç 
kademel i transfer f iyat landırması bel-
gelendirmesi kapsamında yerel transfer 
f iyat landırması raporuna (“ localf i le” ) 
ek olarak genel rapor (“masterf i le”) ve 
ülke bazl ı rapor (“CbCR”) yükümlü lük le-
r ine i l i şk in hükümler

B u kapsamda, bu rehberde mükel lef-
ler in yeni karar ve belgelendirme yü-
kümlük ler i i le i lg i l i  soru lar ın ı yanı t la-

yacağız.

SORU-CEVAP: 

2151 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE 
GETİRİLEN YENİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI 

DÜZENLEMELERİ
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REHBER Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri

İlişkili kişi tanımı; 2016’da 6728 Sayılı Kanun ile 
Kurumlar Vergisi Kanunu madd 13/2’ye ekle-
nerek değiştirilmişti. Söz konusu düzenlemede 

yer alan ilişkili kişi tanımı bu karara da birebir 
yansıtıldı.

Buna göre, ilişkinin doğrudan veya dolaylı 
olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durum-
ların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında 

sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy 
veya kar payı hakkının olması şartı aranmaktadır.
Ortaklık ilişkisi doğmadan doğrudan veya do-
laylı olarak en az %10 oranında oy ve kar payı 
hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi 
sayılmaktadır.

OECD BEPS Transfer Fiyatlandırması Reh-
beri’nde belirtilen işlemsel kar yöntem-
leri tanımı mevzuatımıza girmiştir. Buna 

göre; İşlemsel Kar Yöntemleri, emsallere uygun fi-
yat veya bedelin tespitinde ilişkili kişiler arasındaki 
işlemden doğan karı esas alan yöntemleri ifade 
etmektedir. Başka bir deyişle, mevzuatımızda Kar 
Bölüşüm Yöntemi ve İşleme Dayalı Net Kar Mar-
jı Yöntemi olarak adlandırılan yöntemler işlemsel 
kar yöntemleri olarak tanımlanmıştır.

Eski mevzuatımız peşin fiyatlandırma an-
laşmalarının yenilenmesini talep eden mü-
kelleflere anlaşma süresinin bitiminden en 

az 9 ay önce İdare’ye başvurmalarını zorunlu 
tutmaktaydı. Yeni mevzuat ile bu süre 6 aya dü-
şürülmüştür.

Daha önce yapılan gerekli veriler tamam-
landıktan sonra karşılaştırılabilir işlemlerin, 
kullanılan varlıkların, diğer düzeltimlerin, 

uygulanabilir yöntemlerin, anlaşma şartlarının ve 
diğer temel hususların seçim ve değerlendirme-
sine ek olarak İdare tarafından yapılan analizde 
işlev analizinin ve emsal arama sürecinin değer-
lendirilmesine de yer verilecektir. Bu bağlam-
da, İdare’nin bu süreçte mükellefler tarafından 
yapılan işlev analizlerinin tutarlılığını daha fazla 
sorgulayacağı anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, 
mükellefler tarafından yapılan dış emsal çalış-
malarının kabul edilmesinin daha olası olduğunu 
düşünmekteyiz. Ancak bu durumda da mükellefin 
yaptığı çalışmada emsal seçilen şirketlerin doğ-
ruluğunun daha detaylı değerlendirmelere tabi 
tutulacağı unutulmamalıdır.

İlişkili Kişi Tanımı Kararda Nasıl Yer 
Almıştır?

SO
Ru Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının 

Yenilenmesi Talebine İlişkin Başvurular 
Ne Zaman Yapılmalıdır?

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması 
Sürecinde İdare Tarafından Yapılan 
Analizde Hangi Değişiklikler Yapılmıştır?

SO
Ru

SO
Ru

İşlemsel Kar Yöntemleri Nelerdir?

SO
Ru
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REHBER Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri

Daha önce anlaşmanın imzalanma ta-
rihinden itibaren 3 yıl geçerli olan 
anlaşmalar yeni mevzuat ile 5 yıl ge-

çerli olacaktır.

Yeni mevzuat ile Mükellef ve İdare, be-
lirlenen yöntemin zamanaşımına uğra-
mamış geçmiş vergilendirme dönemle-

rine de tatbik edilmesini, Vergi usul Kanunun 
pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanması-
nın mümkün olması ile anlaşma koşullarının 
bu dönemlerde de geçerli olması halinde, 
anlaşma kapsamına almak suretiyle sağla-
yabilir. 

Bu durumda, imzalanan anlaşma söz 
konusu hükümlerde yer alan haber 
verme dilekçesi yerine geçmektedir. 

Beyan ve ödeme işlemleri de buna göre te-
kamül ettirilmektedir.

Yeni mevzuat ile transfer fiyatlandır-
masına ilişkin belgelendirme yüküm-
lülüklerinin tam ve zamanında yerine 

getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak da-
ğıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahak-
kuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş 
vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli 
olarak uygulanacaktır. 

Belgelendirmeye ilişkin esası etkileme-
yen hata ve eksiklikler ceza indirimi 
uygulanmasına engel teşkil etme-

yecektir. VuK Madde 359’da yer alan ka-
çakçılık suçları ve cezaları ile vergi ziyaına 
sebebiyet verilmesi halinde indirimli ceza 
uygulamasından yararlanılamamaktadır.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının 
Süresi Kaç Yıla Çıkarılmıştır?

SO
Ru Belgelendirme Yükümlülüklerinin Yerine 

Getirilmesi Ceza İndirimi Sağlar Mı?

SO
Ru

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının 
Geçmişe Uygulanması Mümkün 
Müdür?SO

Ru
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REHBER Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri

Çok Uluslu Türk Şirketlerine Yönelik Getirilen Yeni Belgelendirme Düzenlemeleri Nelerdir?

SO
Ru

GENEL RAPOR YEREL RAPOR ÜLKE BAZLI RAPOR ÜLKE BAZLI BİLDİRİM

N
e 

G
et

ir
ili
yo

r?

Çok uluslu Türk şir-
ketleri; grup olarak 
organizasyon yapısı, 
ana faaliyetlerinin 
tanımı, finansal ve 
vergisel durumları, 
sahip olunan gay-
rimaddi varlıklar 
ve grup içi finansal 
işlemler hakkında bil-
gileri içeren grubun 
genel raporu (Mas-
ter file) hazırlaya-
caktır.

•	 TF Raporu 
•	 TF Formu

Grubun faaliyet göster-
diği her bir ülke ile ilgili 
gelir miktarı, vergi öncesi 
kar veya zarar, ödenen 
kurumlar vergisi, tahak-
kuk eden kurumlar ver-
gisi, nominal sermaye, 
geçmiş yıl karları, çalışan 
sayısı ile nakit ve nakit 
benzeri dışında maddi 
duran varlıklar bilgilerinin 
yer alacağı ülke bazlı 
rapor hazırlanacaktır.

Ülke bazlı raporlama 
kapsamına giren çok 
uluslu işletmeler grubu 
üyeleri tarafından ni-
hai ana işletme veya 
ve kil işletme olup ol-
madıkları ve grup adı-
na hangi işletmenin 
raporlama yapacağı 
ile hesap dönemi hak-
kındaki bilgiler bildirim 
yoluyla yapılacaktır.

K
im

le
ri
 E

tk
ili
yo

r?

Aktif Büyüklüğü ile 
Net Satış Hasılatı 
500 Milyon TL’yi 
aşan kurumlar vergi-
si mükellefleri hazır-
layacaktır.

Büyük Mükellefler, 
yurtdışı ilişkili kişi 
işlemleri olan mü-
kellefler, serbest 
bölgede faaliyet 
gösteren mükelle-
fler, yurtdışında 
şubesi veya serbest 
bölgede ilişkili kişileri 
bulunan mükellefler

Grup olarak konsolide 
geliri 750 milyon Avro-
nun üzerindeki çok uluslu 
Türk şirketlerinin Türki-
ye’deki ana şirketi ülke 
bazlı raporu beyan ede-
cektir.

Ülke bazlı raporlama 
kapsamına giren çok 
uluslu işletmeler grubu 
üyeleri bildirim yap-
acaktır.
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REHBER Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri

GENEL RAPOR YEREL RAPOR ÜLKE BAZLI 
RAPOR

ÜLKE BAZLI 
BİLDİRİM

Kim Hazırlaya-
cak?

Türkiye’deki ana şir-
ket hazırlayacaktır.

Türkiye’deki ana şirket 
ve ilgili grup şirketleri 
hazırlayacaktır.

Türkiye’deki ana 
şirketi verecektir.

Tüm Grup 
Şirketleri

Hangi Ülkelerde 
Sunulacak?

Ana rapor talep 
edilen ülkelerin vergi 
idarelerine verilece-
ktir. 

Rapor hazırlama 
yükümlülüğü bulunan 
tüm ülkelerin vergi 
idarelerine verilecektir.

Türk Vergi İdares-
ine verilecektir.

İlgili ülkedeki 
vergi idares-
ine verilece-
ktir.

Hangi Dönem 
İçin İlk Defa 

Hazırlanacak?
2019 yılı için

2019 yılı için (Bazı 
ülkelerde hali hazırda 
hazırlanması gerek-
mektedir.)

2019 yılı için 2019 yılı için

İlk Defa Ne 
Zamana Kadar 
Hazırlanmalı?

Türkiye: 30 Haziran 
2020 (istenmesi du-
rumunda verilecek-
tir.)

Diğer ülkeler: Ülkel-
ere göre değişiklik 
göstermektedir.

Türkiye: 30 Nisan’a 
Kadar (istenmesi du-
rumunda verilecektir.)

Diğer ülkeler: Ülkelere 
göre değişiklik göster-
mektedir.

Türkiye: 31 Aralık 
2020

Diğer ülkeler: 31 
Aralık 2020 (Ülk-
eye göre farklı 
tarihler de söz 
konusudur.)

Türkiye: 31 
Ağustos 2020

Diğer ülkel-
er: Ülkelere 
göre değişik-
lik gösterme-
ktedir.

Çok Uluslu Türk Gruplarının Yeni Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 
Nelerdir?

SO
Ru
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REHBER Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri

Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu 
sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik numaraları, 
adresleri, telefon numaraları vb.) ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler

Gerçekleştirilen işlevleri, üstlenilen riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler

İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listelerine ilişkin genel bilgi (Ayrıntılı bilgi ve belgelerin yıllık transfer 
fiyatlandırması raporuna eklenmesi gerekli olmayıp istenmesi halinde ibraz edilmesi gerekmektedir.)

İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetlerine ilişkin genel bilgi (Ayrıntılı bilgi ve belgelerin yıllık transfer 
fiyatlandırması raporuna eklenmesi gerekli olmayıp istenmesi halinde ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Transfer fiyatlandırması yönteminin uygulanmasında kullanılan finansal bilgiler

İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlem kategorisi ile bu işlemlerin ülke bazında 
tutarı

İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri

İlişkili kişilere ait özet mali tablolar

İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi/grubun fiyatlandırma politikası

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

Gayrimaddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayrimaddi hak bedellerine ilişkin bilgi

Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler 
(iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi)

Emsallere uygun fiyat ya da kar marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayım-
lara ilişkin ayrıntılı bilgiler

Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem

Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler

Emsal fiyatın tespit edilmesi için çok yıllı analizin yapılmış olması durumunda, bunun sebeplerine ilişkin 
bilgi

Mevcut tek taraflı, iki veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarının birer örneği

Transfer Fiyatlandırması Yıllık Raporunun İçeriğinde Hangi Konular Yer Almalıdır?

SO
Ru
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REHBER Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri

Olası TF inceleme risklerinin azaltıl-

ması için Grubun faaliyet göster-

diği ve dokümantasyon zorunlu-

luğu bulunan ülkeler için;

 ► (i) TF politikası,

 ► (ii) genel rapor ve 

 ► (iii) yerel raporlarının hazırlanmasını 

tavsiye etmekteyiz. 

Bu kapsamda, Grubun değer zinciri 

analizinin gerçekleştirilmesi ve Gru-

bun değer zinciri kapsamında yer 

alan gayrimaddi varlıklar dâhil değer yara-

tan unsurlar, fonksiyonlar ile şirketlerin tespit 

edilerek genel kapsamında detaylı olarak 

analiz edilmesi gerekmektedir.

Her bir grup şirketinin faaliyet gös-
terdiği ülkedeki ticari faaliyetleri, 
fonksiyonları, diğer grup şirketleri ile 

olan ticari ve mali işlemleri üzerinde duran 
ülke raporlarının hazırlanması ve işlemlerin 
emsallere uygun olarak gerçekleştirildiğinin 
ispatlanması için ilgili yıl raporlarında kul-
lanılmak üzere politika çalışması sırasında 
emsal çalışmalarının yürütülmesi de gerek-
mektedir. 

Grup bazında yeknesak dokümantas-
yon sağlayabilmek ve grubun faali-
yet gösterdiği ülkelerde kullanılmak 

üzere grubun ana şirketi tarafından merkezi 
olarak ülke raporu çerçevesinin hazırlanma-
sı da yerinde olacaktır. Bu kapsamda, Mali 
yılın ardından Türkiye dâhil ilgili ülkelerdeki 
uzmanların yardımıyla yerel dokümantasyon 
çalışmalarının yürütülmesini, Ülke Bazlı Ra-
porun hazırlanmasını ve bu raporun Grup 
faaliyetleri ile etkileşiminin değerlendirilme-
sini tavsiye etmekteyiz.

Saygılarımızla,

TAVSİYELERİMİZ

Tahsin Can NALCI
Kıdemli Müdür

tahsin.nalci@centrumdenetim.com

Can DOĞRUSÖZ
Direktör

can.dogrusoz@centrumdenetim.com

Dr Burçin Gözlüklü
Yönetici Ortak, YMM

burcin.gozluklu@centrumdenetim.com
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REHBER Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri

 ► ETL Global, 45 yılı aşkın bir geçmişe ve güçlü bir networke sahip olup profesyonel hizmet 

şirketlerinden oluşan uluslararası bir networktür.

 ► ETL Global, vergi, hukuk, denetim ve danışmanlık alanlarında entegre bir yaklaşımla ve ala-

nında önde gelen uzmanları ile hizmet vermektedir.

 ► Vergi danışmanlığı alanında ETL Global ulusal pazar lideridir ve Almanya’daki en iyi 5 de-

netim ve vergi danışmanlığı şirketi arasındadır.

 ► ETL Global’in sadece Almanya’daki cirosu 800 Milyon Euro’nun üzerindedir.

 ► 9.500’den fazla profesyonel, 200.000’den fazla müşteri, 1.000’den fazla ofisi ile ETL Global 

dünya çapında 50’den fazla ülkede network şirketleri tarafından temsil edilmektedir.

 ► uluslararası Muhasebe Bülteni (International Accounting Bulletin – IAB) tarafından dünya 

genelinde gelir ve üye bazlı yapılan sıralamada Türkiye Temsilcisi olduğumuz ETL Global, 

uluslararası Muhasebe Toplulukları Arasında Dünya genelinde 16 sırada yer almıştır.

 ► 2020 yılında ETL Global satın almalar ve proaktif gelişmeler sayesinde mevcut büyüme ra-

kamlarına hız katarak çalışmalarına devam etmektedir.

 ► ETL Global, KOBİ’lere ve ticaret şirketlerinin ihtiyaç duyduğu profesyonel hizmetlerin en 

önde gelen sağlayıcısı olmayı hedeflemekte ve mevcut satın almalar odağında, ETL Global 

bünyesinde 2020 yılında %10-15 arası büyümeyi öngörmektedir.

 ► Centrum, ETL Global’in Türkiye’deki network şirketidir ve Türkiye’de tüm ETL Grubu’nu gu-

rurla temsil etmektedir.

ETL GLOBAL
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vergiport.com


