
 

1 
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 

8. Kat D.33-34 Şişli İstanbul 

Telefon:0212 272 11 41 Faks: 0212 266 38 47 

www.aktifymm.com 

Sirküler No  :464/2020-15 

Sirküler Tarihi :07.10.2020 

TRANSFER Fİ YATLANDİRMASİ YOLUYLA O RTU LU  
KAZANÇ DAĞ İTİMİ HAKKİNDAKİ  TEBLİ Ğ DE 
DEĞ İ Şİ KLİ K YAPİLDİ 

A. GİRİŞ  

 01.09.2020 tarih ve 31231 sayılı 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 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13. Maddesine ilişkin Bakanlar 

Kurulu Kararında 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliklere paralel olarak yine 

maddeye ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Tebliğde de değişiklikler yapılmıştır. 4 Seri No.lu Tebliğ 

ile getirilen en önemli değişiklik Tebliğin 7 numaralı Belgelendirme başlığında yapılmıştır. Bu bölümde 

yapılan değişiklikle, daha önce sadece yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama zorunluluğu 

bulunan bazı mükelleflere genel rapor ve ülke bazlı rapor düzenleme zorunluluğu eklenmiştir. Yine aynı 

bölümde yapılan değişiklikle daha önce kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilen transfer 

fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin forma ek olarak ülke bazlı 

raporlamaya ilişkin bildirim formu da eklenmiştir. Bu sirkülerimizde 4 Seri No.lu Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile getirilen ve dikkatimizi 

çeken değişikliklere yer verilmiştir. 

B. İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Bilindiği gibi; 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki ilişkili kişi tanımı değişmişti.  

4 Seri No.lu Tebliğ ile mevcut değişikliğe paralel olarak ilişkili kişi kabul edilebilecek durumlara örnek 

verilmiş olup özelikle doğrudan ortaklık ilişkisi bulunmayan dolaylı ortaklık durumlarında %10 ortaklık 

payının varlığının ne şekilde belirleneceği hususlarına örneklerle açıklık getirilmiştir.  

C. EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİNİN İSPATINDA KULLANILACAK 

YÖNTEMLER VE PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI 

Daha önce geleneksel yöntemler olan; karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve 

yeniden satış fiyatı yöntemlerinin uygulama imkanı bulunmaması durumunda kullanılma imkanı sağlanan 

kar bazlı yöntemler; işlemin mahiyetine uygun bulunması durumunda geleneksel yöntemlerin uygulama 

imkanının varlığı aranmaksızın uygulanabilecektir. Bununla birlikte, yöntemlerin eşit şekilde 

uygulanabilir olduğu durumlarda geleneksel yöntemler yerine işlemsel kâr bazlı yöntemler tercih 

edilebilir. Ancak raporlamalarda seçilen yöntemin seçim nedeni ile diğer yöntemlerin seçilmemesinin 

nedeni açıklanacaktır.  

Emsallere uygun fiyata yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisiyle ulaşma olanağı yoksa; 

mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı 
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bir yöntemi de kullanabilir. İşleyiş sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin de emsallere 

uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur. 

Değişiklikle peşin fiyat anlaşmasındaki süre üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.  

D. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ 

DAĞITIMI KAPSAMINA GİREN İŞLEMLERDE BELGELENDİRME 

Bilindiği gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç kapsamına giren ilişkili ticarette 

ilişkili kişiler arasında yapılan işlemlerin emsallere uygun bulunduğunun ispatı mükelleflere aittir. Vergi 

mükellefleri kapsama giren işlemlerin emsallere uygunluk ilkesine uygunluğunu 2007/12888 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara dayanılarak yayımlanan 1 sıra No.lu Transfer Fiyatlandırması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara uygun şekilde 

belgelendirmek zorundadırlar.  

 

İlişkili ticarete konu işlemlerin belgelendirilmesi yukarıda anılan karar ve tebliğe uygun şekilde 

tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında 

tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 

indirimli olarak uygulanır.  

 

4 No.lu Tebliğ ile mükelleflere KVK 13. maddesi kapsamına giren işlemlerinin belgelendirilmesi 

için;   

 Genel rapor,  

 Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form, 

 Yıllık transfer fiyatlandırması raporu,  

 Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, 

 Ülke bazlı raporun; 

 

Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan süre ve formatta hazırlanarak İdareye veya vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

Buna göre 4 No.lu Tebliğ ile getirilen genel rapor; çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir 

önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif 

büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan 

kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanacak. Bu raporun çok uluslu işletmeler grubuna 

bağlı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna 

kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda,  İdareye veya vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.  

 

Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı kurumlar vergisi mükellefi, yurt dışında bulunan bir grup 

işletmesi tarafından grup adına hazırlanmış bir genel raporu da, istenmesi durumunda İdareye veya vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edebilir. Söz konusu raporun yabancı dilde hazırlanmış olması 

halinde Türkçe çevirisi de sunulur. Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı Türkiye'de birden fazla kurumlar 

vergisi mükellefi olması durumunda, genel rapor diğerleri adına grup işletmelerinden biri tarafından 

hazırlanabilir. Bu durumda raporu hazırlayan işletme diğer hangi işletmeler adına bu raporu hazırladığını 

raporda açıkça belirtir.  

http://www.aktifymm.com/


 

3 
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 

8. Kat D.33-34 Şişli İstanbul 

Telefon:0212 272 11 41 Faks: 0212 266 38 47 

www.aktifymm.com 

Sirküler No  :464/2020-15 

Sirküler Tarihi :07.10.2020 

İlk genel raporun, 2019 hesap dönemi için 31.12.2020 tarihine kadar hazırlanması ve bu tarihten 

sonra istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi 

gerekmektedir.  

 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlanması ve transfer fiyatlandırması, kontrol edilen 

yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formun sunulması süre geldiği şekilde verilmeye devam 

edecektir. Ancak yıllık transfer fiyatlandırması raporu içeriğinde daha önceki yıllara göre değişiklikler ve 

eklemeler yapılmıştır.  Ayrıca 4 No.lu Tebliğin yayım tarihinden sonra verilecek transfer fiyatlandırması, 

kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin 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. 

 

Ülke bazlı rapor da genel rapor gibi yeni getirilen bir belgeleme yükümlülüğü olup; raporlanan 

hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup 

geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye'de mukim nihai ana 

işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar hazırlar 

ve elektronik ortamda İdareye sunar. Konsolide finansal tabloların Avro dışında bir para biriminde 

düzenlenmesi halinde, 750 milyon Avro olan haddin hesaplanmasında, raporlanan hesap döneminden bir 

önceki hesap dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından duyurulan döviz alış kurlarının 

yıllık ortalaması dikkate alınacaktır. 

 

İlk ülke bazlı raporun, 2019 hesap dönemi için, 31.12.2020 tarihine kadar elektronik ortamda 

İdareye sunulması gerekmektedir. 

 

Ülke bazlı rapor, çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye'de mukim nihai ana işletmesi veya vekil 

işletmesi tarafından verilmek zorunda.  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 bilgiler, her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı 

sonuna kadar Tebliğ ekinde yer alan Ek-5'teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara 

uygun şekilde "ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu" doldurularak elektronik ortamda 

İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir. Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine 

ilişkin konsolide finansal tabloları, bu tarihler itibarıyla henüz oluşturulmamış çok uluslu işletmeler 

grubu, bu durumu İdareye bildirerek ek süre için başvuruda bulunabilir. 2019 yılına ait ülke bazlı 

raporlamaya ilişkin bildirim formu en geç 30.10.2020 tarihine kadar verilmelidir. 

 

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu vermek zorunda olan mükelleflerin bağlı bulunduğu 

vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. e-Beyanname gönderebilen 

mükelleflerin mevcut parola ve şifrelerini kullanarak bu formu gönderebilecekleri tahmin edilmektedir. 

Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun 

elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır. 

Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23:59'a kadar 

tamamlanmalıdır. 

 

Ülke bazlı rapora ilişkin olarak Tebliğ ekinde yer alan Ek-6'daki içeriğe uygun şekilde düzenlenen 

tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar 

doğrultusunda doldurulur ve elektronik ortamda xml formatında gönderilir. Gönderim için Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan BTRANS uygulaması kullanılacaktır. 

http://www.aktifymm.com/


 

4 
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 

8. Kat D.33-34 Şişli İstanbul 

Telefon:0212 272 11 41 Faks: 0212 266 38 47 

www.aktifymm.com 

Sirküler No  :464/2020-15 

Sirküler Tarihi :07.10.2020 

Mükelleflerin, BTRANS ile veri gönderebilmeleri için öncelikle kullanıcı kodu, şifre ve parola almaları 

gerekmektedir. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına ıslak 

imzalı bir dilekçe gönderilerek kullanıcı kodu, şifre ve parola talep edilecektir. Gönderilecek dilekçede 

mükellefler ne amaçla veri gönderimi gerçekleştirmek istediklerini belirtmelidirler, bu şekilde verilecek 

kullanıcı koduna göre göndermek istedikleri veri formatına uygun tanımlamalar yapılacaktır.  

 

Tebliğ ekinde yer alan Ek-5 "ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu" ve Ek-6 "ülke 

bazlı rapor", mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk 

sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi 

tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirleri aracılığıyla da gönderilebilir. 

 

 Bilgilerinize sunarız. 

Aktif YMM A.Ş. 
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