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                  İstanbul, 22 Şubat 2021 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021/ 50 
 
 

                         
 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinde düzenlenen “Transfer Fiyatlandırması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtım” başlıklı hüküm 1.1.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (4 Nisan 2007 tarihli 

Resmî Gazete’ de yayımlanan 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan 

değişikliklerle transfer fiyatlandırması esası ticari faaliyette bulunan gelir vergisi mükellefleri için de geçerli 

hale getirilmiştir.) 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bahse konu 13. maddesinin (7) numaralı fıkrasında, 

transfer fiyatlandırması ile ilgili usullerin Bakanlar Kurulu’nca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu 

itibarla Bakanlar Kurulunca bahse konu hükme istinaden hazırlanan 27/11/2007 tarih ve 2007/12888 sayılı 

“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar” 06 Aralık 2007 tarihli Resmi 

Gazete ‘de yayımlanmıştır. Ayrıca 13 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 2008/13490 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Transfer Fiyatlandırması ile ilgili olarak çıkarılmış bulunan bahse konu 

2007/12888 sayılı Kararın iki maddesi değiştirilmiş ve Transfer Fiyatlandırma Raporunun hazırlanma süresi, 

2007 dönemi için yaklaşık 2 ay uzatılmıştır. (Bakınız 2007/78 ve 2008/39 sayılı Sirkülerimiz.) 

5520 sayılı Kanunun 13. maddesinde düzenlenen Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı hükmü ve bu maddenin uygulamasına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca 18 Kasım 2007 tarihli 

Resmi Gazete ‘de yayımlanan “1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliğ” de açıklanmıştır. (Bakınız 2007/74 sayılı Sirkülerimiz.)  

Daha sonra Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve 22 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 

“2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” ile 

2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verilmesi gereken “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol 

Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un verilme süresi 14 Ağustos 2008 akşamına 

kadar uzatılmış ve bu formda ve ayrıca 1 Seri No.lu Tebliğin bazı kısımlarında değişiklikler 

yapılmıştır.(Bakınız,2008/41 sayılı Sirkülerimiz.) 

  Öte yandan konu Kanun hükmü ve Tebliğde, kurumların ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde 

uygulayacağı fiyat veya bedelleri aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak 

tespit edecekleri belirtilmiştir. 

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi 

b) Maliyet artı yöntemi 

c) Yeniden satış fiyat yöntemi  

d) İlk üç yöntemden birisi ile emsale uygun fiyata ulaşılamazsa, mükelleflerce işlemin mahiyetine 

uygun olarak belirlenecek yöntem. 

Ülke Bazlı Raporların GİB Sistemi Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre 
Uzatımı İle Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Sirküler 
Yayımlanmıştır. 
 

KONU 
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Kanun hükmünde ayrıca, ilişkili kişilerle yapılacak işlemlerde uygulanacak fiyat veya bedelin 

tespitine ilişkin yöntemin, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebileceği; 

bu şekilde belirlenen yöntemin, üç yıllı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde 

kesinlik taşıyacağı ifade edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı ile anlaşma usulünün uygulanmasına ilişkin hususlar 1 Seri No.lu Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı İle Anlaşma Usulü” bölümünde açıklanmıştır. 

Maliye Bakanlığınca 7 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 3 Seri No.lu “Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 1 Seri No.lu Tebliğin bahse konu “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü değiştirilmiştir.(Bakınız,2017/120 sayılı Sirkülerimiz.) 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca daha sonra 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4 Seri 

No.lu “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 1 Seri No.lu Tebliğde yeni değişiklik yapılmıştır. 

 1 Seri No.lu Tebliğin 4 Seri No.lu Tebliğ ile değişen bölümlerinin değişiklik öncesi ve sonrası halleri 

2020/130 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır. 

4 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan değişikliklerin en önemlisi transfer fiyatlandırması uygulamasına ilişkin 

belgelendirme sistemi ile ilgili olup, mükelleflerden istenecek belgeler bölümü önemli ölçüde değiştirilmiştir. 

Değişiklik sonrası durumda transfer fiyatlandırması uygulaması ile ilgili olarak mükelleflerden istenebilecek 

belgeler (raporlar/formlar) aşağıda sayılmıştır. 

 Genel Raporlar 

 Yıllık Transfer Fiyatlandırma Raporu 

 Ülke Bazlı Rapor 

 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form. 

İçerikleri, düzenleyecek mükellefler ve düzenleme esasları ile hazırlama/gönderme süreleri Tebliğde 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu konulara ilişkin bilgiler takip kolaylığı amacıyla özet bir tablo haline 

getirilmiş olup, bahse konu Tablo 2020/133 sayılı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

4 Seri No.lu Tebliğde ayrıntılı olarak açıklandığı ve 2020/133 sayılı Sirkülerimiz eki Tabloda belirtildiği 

üzere; nihai ana işletme veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlama zorunluluğu 

ve idareler arasında uluslararası bir anlaşma ve ayrıca ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili 

makam anlaşması olması ve bilgi paylaşımında sistemik bir hata da olmaması halinde, Türkiye’deki 

ÇUİG’na bağlı şirket/şirketler ülke bazlı rapor hazırlamak zorunda olmayacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ‘‘Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam 

Anlaşması’’ nı 30 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalamıştır. Bahse konu anlaşmanın onaylanmasına 

ilişkin 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Türkiye bahse konu Anlaşma ve Protokol hükümlerinin sadece diplomatik ilişkisi bulunan Taraf 

Devletlere yönelik olarak uygulanacağını beyan etmiştir. 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
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Bahse konu Anlaşmayı imzalayan Yetkili Makamlar ve Anlaşmanın hangi Yetkili Makamlar arasında 

uygulanmakta olduğu bilgisini içeren bir liste OECD bünyesindeki Eşgüdüm Organı Sekretaryası tarafından 

tutulmakta olup, bu liste ve anlaşma uyarınca sağlanan bilgi durumu OECD web sitesinde 

yayımlanmaktadır.(Bakınız,2020/136 sayılı Sirkülerimiz.) 

2020/133 sayılı Sirkülerimiz ekinde yer alan Tablodan da görüleceği üzere ülke bazlı raporların hesap 

dönemini izleyen yıl sonuna kadar hazırlanarak elektronik ortamda GİB’e sunulması gerekmekte olup, ilk ülke 

bazlı raporların 2019 yılı için 31/12/2020 tarihine kadar, özel hesap dönemine tabi olan mükellefler 

tarafından ise 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için takip eden 12.ayın sonuna kadar 

GİB’e elektronik ortamda sunulması gerekmektedir. 

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler dikkate alınarak Gelir İdaresi 

Başkanlığınca çıkarılan 17/12/2020 tarihli ve 2 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı Hakkında Sirküler” ile ; 

- 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve 

- Ocak/2020'de  biten özel hesap dönemine  ilişkin 31 Ocak 2021  tarihi sonuna  kadar verilmesi 

gereken ilk ülke bazlı raporun 

BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar 

uzatılmıştır.(Bakınız,2020/173 sayılı Sirkülerimiz.) 

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Bakanlığınca bu defa 22/02/2021 tarihli ve 3 sayılı “Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler” ile süre uzatımı ve bildirim formu 

verilmesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.  

“1. Ülke Bazlı Raporların Verilme Süresinin Uzatılması 

24 Şubat 2020 tarihli ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik 27 Kasım 2007 tarihli ve 

2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19 uncu maddesinin on altıncı fıkrasının verdiği yetkiye 

dayanılarak; 

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 

hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının 

BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü, 

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 

hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk 

ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 

sonuna kadar uzatılmıştır. 

Öte yandan, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 

Mart/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri; nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi 

Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının ise Haziran/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel 

hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı raporların, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel 

hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacağı tabiidir. 

 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
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https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_e5c5b6031538436dbf492b0b77da6b54.pdf
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2. 2019 Hesap Dönemi ve 1/1/2019’dan Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemi İçin İdareye 

Verilen “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” Hakkında Açıklamalar 

Bilindiği üzere, 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel 

Tebliğin “7.4-Ülke Bazlı Rapor” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar gereğince; kapsama giren çok uluslu 

işletmeler grubu üyeleri tarafından nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi 

işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgileri içeren ülke bazlı raporlamaya ilişkin 

bildirim formu, 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır 

olmak üzere, 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun 

şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmiştir. 

2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı 

raporlamaya ilişkin bildirim formunu, anılan Tebliğde belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer 

alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler 

tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam 

anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu 

bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmamaktadır.” 

 

 

 

Bahse konu Sirküler ektedir. 

 

                             Saygılarımızla 
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Tarih:  
22/02/2021 
Sayı:  
TF-3/2021-1 

T.C. 

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

  

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 

  

 Konusu : İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi 
(BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap dönemi ve 1/1/2019’dan 
sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında 
açıklamalar. 

Tarihi    : 19/02/2021 

Sayısı     : TF-3/2021-1 

 Giriş: 

İdareye sunulması gereken ve 

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap 
dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının, 

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap 
dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı 
raporlarının  

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürelerin 
uzatılması ve 

2019 hesap dönemi ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı 
raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamalar 

bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

    1. Ülke Bazlı Raporların Verilme Süresinin Uzatılması 

24 Şubat 2020 tarihli ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik 27 Kasım 2007 tarihli ve 2007/12888 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19 uncu maddesinin on altıncı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak; 

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap 
dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının 
BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü, 

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap 
dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı 
raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 

            sonuna kadar uzatılmıştır. 

Öte yandan, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 
Mart/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri; nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi 
Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının ise Haziran/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel 
hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı raporların, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel 
hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacağı tabiidir. 
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2. 2019 Hesap Dönemi ve 1/1/2019’dan Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemi İçin İdareye Verilen “Ülke 
Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” Hakkında Açıklamalar 

      Bilindiği üzere, 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel 
Tebliğin “7.4-Ülke Bazlı Rapor” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar gereğince; kapsama giren çok uluslu 
işletmeler grubu üyeleri tarafından nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi 
işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgileri içeren ülke bazlı raporlamaya ilişkin 
bildirim formu, 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır 
olmak üzere, 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun 
şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmiştir. 

      2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı 
raporlamaya ilişkin bildirim formunu, anılan Tebliğde belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer 
alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler 
tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam 
anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu 
bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

      Duyurulur. 

   

Bekir BAYRAKDAR 

            Gelir İdaresi Başkanı 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
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