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             İstanbul, 28 Eylül 2020 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2020/ 133 
 
 

                         
 

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. 

4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 
Hakkında Genel Tebliğ Sonrası Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme 
Sistemi Hk. 
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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 bu defa 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. 

 Bahse konu Tebliğ ile 1 Seri No.lu Tebliğin; 

a) ‘‘1- Yasal Düzenlemeler ’’ başlıklı bölümü değiştirilmiştir. 

b)  ‘‘3- İlişkili Kişi  ’’ başlıklı bölümünde değişiklikler yapılmıştır. 

c)  ‘‘5- Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kullanılan Yöntemler ’’ başlıklı bölümünde 

değişiklikler yapılmıştır. 

d)  ‘‘6.2.3- Değerleme ve Analiz ’’ başlıklı bölümünde değişiklikler yapılmıştır. 

e)  ‘‘Mükelleften İstenecek Belgeler ’’ başlıklı bölümünde değiştirilmiştir. Değişiklikle belgelendirme 

konusunda; 

 .Yıllık Transfer Fiyatlandırma Rapor formatı değiştirilerek devam ettirilirken, 

  Ayrıca Genel Rapor  

  ve Ülke Bazlı Rapor  

uygulamaları da getirilmiştir. 

f)  ‘‘8-Cezalar ’’ başlıklı bölümü değiştirilmiştir. 

g) ‘’11.3- Grup İçi Hizmetlerde Emsallere Uygun Bedelin Belirlenmesi ’’ bölümüne ilave açıklama 

eklenmiştir. 

h) Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun verilme süresine ilişkin Geçici 1.Madde 

eklenmiştir. 

I)  EK-3’ünde yer alan ‘‘Açıklamalar ’’ bölümüne ilave açıklama eklenmiştir. 

i)  Tebliğe ilave EKLER eklenmiştir. 
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 1 Seri No.lu Tebliğin 4 Seri No.lu Tebliğ İle 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 Sirkülerimiz ekindedir. 

 

 

                             Saygılarımızla 
 

  

       

 

 
 

      
                             

 
 
 
 
 
 
 

EK: 4 Seri No.lu Tebliğ Sonrası Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Sistemi (Özet Tablo) 
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2. Yıllık TF Raporu (Ek-4) a) BMVD Mükellefleri Olan K.V. Mükellefleri gerek yurt içi ve gerekse K.V. Beyannamesinin verilme süresi 

Raporda yer alması gereken bilgi-belgeler:  yurt dışı ilişkili kişi işlemlerini raporlar

-Mükellef hakkında tanıtıcı bilgiler b) Diğer K.V. Mükellefleri sadece yurt içi ilişkili kişi işlemlerini raporlar

-İşlevler,Riskler ve Varlıklara İlişkin bilgiler c) Serbest Bölgelerdeki K.V. Mükellefleri yurt içi ilişkili kişi işlemlerini raporlar 

-Ürün fiyat listelerine ilişkin genel bilgi d) Tüm K.V. Mükellefleri yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerdeki ilişkili 

-Üretim maliyetlerine ilişkin genel bilgi kişilerle (S.B.şubeleri dahil) olan işlemlerini raporları

-İşlem katagorileri ile bu işlemlerin ülke bazında

tutarına ilişkin bilgi

-İlişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri

-İlişkili kişilere ait özel mali tablolar

-İlişkili kişi işlemlerine uygulanan şirket içi/grubun

fiyatlandırma politası

-İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları

ve yöntemleri kullanıyor ise bunlara ilişkin bilgi

-G. maddi hakların mülkiyetine ve alınan/ödenen 

hak bedellerine ilişkin bilgi.

-Kullanılan TF yönteminin şeçilme nedeni ve 

uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler

-Emsallere uygun fiyat/kar marjı saptanmasında 

kullanılan hesaplamalar ve varsayımlara ilişkin 

ayrıntılı bilgi

-Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu 

aralığın tespitinde kullanılan yöntem

-Emsal fiyat tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler

-Emsal fiyat tespiti için çok yıllı analiz yapılmışsa

 bunun  sebeplerine ilişkin bilgi

-Mevcut Peşin Fiyatlandırma Anlaşma (PFA)'nın 

birer örneği

-TF yönteminin uygulanmasında kullanılan finansal

bilgiler  

 



 

  

 

3. Ülke Bazlı Rapor (ÇUİG) konsilede finansal tablolarına göre bir önceki yıl konsilide grup geliri İzleyen yıl sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda 

  Ülke bazlı rapor aşağıdaki 3 tablodan oluşmaktadır; 750 Milyon Avro ve üzeri olan ÇUİG'nin Türkiye'de mukim nihai ana işletmesi  idareye sunulur. ( İlk ülke bazlı rapor 2019 yılı için 

a) Tablo 1- Gelirin, vergilerin ve işletme faaliyetlerinin veya vekil işletmesi hazırlar.  31/12/2020  tarihine kadar; Özel Hesap Dönemine 

ülke bazında dağılımı; çok uluslu işletmeler grubunun tabi  olanlar ise, 1/1/2019'dan sonra başlayan hesap 

faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir,vergi öncesi Ana işletme ve vekil işletmenin TR'de bulunmadığı durumlarda aşağıdaki dönemi  için takip eden 12.ayın sonuna kadar idareye 

kâr/zarar,ödenen gelir/kurumlar  vergisi,tahakkuk eden durumlardan birinin varlığı halinde grubun TR'de mukim işletmesi TR'de birden sunulacaktır.)

gelir/kurumlar vergisi,sermaye,geçmiş yıl kârları,çalışan fazla işletme varsa diğerleri adına biri ülke bazlı raporu idareye sunar.

sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışındaki maddi varlıklar, -Nihai ana işletme ve vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlama (Ülke Bazlı raporlamaya ilişkin ilk bildirim 2019 yılı ve 

b) Tablo 2- Ülke bazında çok uluslu işletmeler grubuna zorunluluğu yoksa 1/1/2019'dan sonra başlayan Özel Hesap Dönemleri için 

dahil  tüm  işletmelerin   listesi; çok  uluslu  işletmeler -Nihai ana işletme veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlama 30/10/2020 günü sonuna kadar verilecektir.

grubunun ,ülke  bazında ilgili  ülkede  mukim her bir zorunluluğu ve idareler arasında uluslar arası bir anlaşma olmakla birlikte,ülke 

işletmesinin  adı/unvanı, işletmenin kurulduğu ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşılmasına ilişin bir yetkili makam anlaşması yoksa Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından;

vergisel açıdan mukim  olduğu ülkeden farklı ise  bu -Nihai ana  işletme  veya  vekil  işletmenin mukim olduğu  ülkede ülke bazlı rapor nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup 

ülkenin adı ve her bir işletmenin ana faaliyet konusu, zorunluluğu  ve idareler  arasında uluslar arası bir anlaşma  ve  ayrıca  ülke bazlı adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi

c) Tablo 3- İlave açıklamalar; tabloların doldurulması raporların değişimine  ilişkin  yetkili  makam  anlaşması  olmakla  birlikte , bilgi hakkındaki bilgiler, her yıl, raporlanacak hesap dönemini 

sırasında gerek görülen ilave açıklamalar paylaşımında sistemetik bir hata olması takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Ek-5’teki içeriğe 

ve  İnternet  Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun 

Ülke bazlı rapora ilişkin olarak Ek-6’daki içeriğe uygun şekilde  “ülke bazlı  raporlamaya ilişkin bildirim formu” 

şekilde düzenlenen tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı Notlar : -Nihai ana işletmenin TR'de olması halinde ülke bazlı rapor bu işletme doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi

Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer tarafından sunulur. üzerinden verilecektir.Raporlanan hesap  döneminden bir

alan açıklamalar doğrultusunda doldurulur ve elektronik             -Nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletmeler grubu adına önceki hesap dönemine ilişkin konsilide finansal tabloları,

ortamda  xml  formatında  gönderilir. Gönderim  için hazırlanan  ülke  bazlı rapor, Türkiye’nin  taraf olduğu  ikili ve/veya  çok taraflı bu tarihler itibariyle henüz oluşturulmamış çok uluslu ,

Başkanlığın  www.gib.gov.tr  internet  adresinde yer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı olarak diğer ülke vergi idareleri ile işletmeler,grubu,bu durumu İdareye bildirerek ek süre için

BTRANS uygulaması kullanılır. Mükelleflerin, BTRANS paylaşılabilir. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapılan ülkelerin listesi,İdare tarafından ilan başvuruda bulunabilirler.

ile veri gönderebilmeleri için öncelikle kullanıcı kodu, edilir.

şifre ve parola almaları gerekmektedir.Bunun için

Başkanlığın  Uygulama ve  Veri  Yönetimi  Daire 

Başkanlığına  ıslak imzalı  bir  dilekçe  gönderilerek 

kullanıcı kodu, şifre ve parola talep edilir.Gönderilecek

dilekçelerinde mükellefler ne amaçla veri gönderimi 

gerçekleştirmek istediklerini belirtmelidirler, bu şekilde

verilecek kullanıcı koduna göre göndermek istedikleri 

veri formatına uygun tanımlamalar yapılacaktır.

 



 

  

 

 

4.TF,Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Tüm K.V.Mükelleflerin ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler Ek-3'te yer alan Forma Form K.V.beyannameleri ekinde vergi dairelerine verilir.

Sermayeye İlişkin Form İşlenir. Formun doldurulmasında, her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net 

tutarı 30.000 TL’nin altında olan mal veya hizmet alım ya da satım işlem bilgileri 

ile söz  konusu  ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.


