
 

 BİLGİLENDİRME NOTU :25.02.2020 Resmi Gazetede 
yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren “ Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar‟da 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” ile: 
  
  
=== 1 -Transfer fiyatlandırmasında, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık 
kanalıyla oluştuğu durumlarda, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirme 
yapılması için, en az %10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı 
aranacağı ve ilişkili kişiler açısından bu oranların topluca dikkate alınacağı yönündeki 
kanuni düzenleme yapılmıştır.(Değiştirilmeden önce böyle bir şart aranmıyordu.) 
  
  
===2- Peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süre beş yıla 
çıkartılmış, .(Değiştirilmeden önce 3 yıldı.) anlaşmanın yenilenmesi talebi ile ilgili 
olarak mükellefin İdareye başvuru süresinin ise mevcut anlaşmanın bitiminden 6 ay 
öncesine kadar yapılabilmesi sağlanmıştır.( Değiştirilmeden önce 9 ay öncesine 
kadardı. ) 
  
  
===3 –Ayrıca Madde 3/A ile İlişkili kişi kapsamı bölümü  eklenmiştir. 
  
 
  
  
===4 - Kar Bölüşümü yöntemi ve İşlemeye dayalı net kar marjı yöntemi tek bir başlık 
altına alınarak, „‟İşlemsel Kar Yöntemleri‟‟ adı altında toplanmıştır. 
  
===5 - Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünün 

kapsamına genel rapor ve ülke bazlı rapor dokümanı dahil 

edilmiştir. 

Bu kapsamda belirli şartları sağlayan mükelleflere 
yıllık transfer fiyatlandırması raporunun yanısıra, 
genel rapor ve ülke bazlı rapor düzenleme 
zorunluluğu getirilmiştir. 

  
  

=== 6- Genel rapor :  Bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir 

tablosundaki net satışlar tutarının her ikiside 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır. Genel rapor içeriği çok uluslu işletmelerin 
organizasyon yapısı, işletme faaliyetlerinin tanımı, sahip olunan gayrimaddi haklar, 
grup içi finansal işlemler ile finansal ve vergisel durumunu içerecek şekilde beş ana 
kategoriden oluşur.      
  

===7- Ülke Bazlı Rapor : 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, raporlanan hesap döneminden sonraki onikinci ayın sonuna kadar ülke 
bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda Idareye sunar. Ülke bazlı rapor aşağıdaki 
bilgileri içerir: 
  
a) Çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir, vergi 
öncesi kâr/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, 
sermaye, geçmiş yıl kârları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi 
varlıklar, 
b)Çok uluslu işletmeler grubunun, ülke bazında, ilgili ülkede mukim her bir 
işletmesinin adi/unvanı, işletmenin kurulduğu ülke vergisel açıdan mukim olduğu 
ülkeden farklı ise bu ülkenin adı ve her bir işletmenin ana faaliyetleri. 
  

-İlk ülke bazlı rapor, 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 
tarihine kadar İdareye sunulur. Özel hesap dönemine tabi olan 

Türkiye'de mukim nihai ana işletme ilk ülke bazlı raporu, 1 Ocak 2019'dan sonra 
başlayan hesap dönemi için hazırlar ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden 
on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunar. 
  
-Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri; nihai ana işletme veya vekil 
işletme olup olmadıklarını ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile 
hesap dönemi hakkındaki bilgileri, ilk ülke bazlı rapor ile ilgili olarak, bu Kararın 
yayımını takip eden altıncı ayın sonuna kadar İdareye bildirir. Takip eden yıllara ilişkin 
söz konusu bilgiler de her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdareye sunulur. 
  
- Konsolide finansal tabloların Avro dışında bir para biriminde düzenlenmesi halinde, 
sekizinci fıkrada belirtilen haddin hesaplanmasında, raporlanan hesap döneminden bir 
önceki hesap dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış 
kurlarının ortalaması dikkate alınır. 
  
-Ülke bazlı rapor bilgileri, Türkiye‟nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde karşılıklı olarak diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılabilir. Söz konusu 
anlaşmalara taraf olan ülkelerin listesi, İdare tarafından ilan edilir. 
  
- İdare, gerekli gördüğü takdirde mükelleften düzenli olarak veya münferiden, genel 
rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı raporun dışında, ilave bilgi ve 
belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları 
halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur. 
  
- İdare, sekizinci fıkrada yer alan haddi, konuya ilişkin uluslararası uygulamaları ve 
döviz kuru hareketlerini dikkate alarak hesap dönemleri itibarıyla revize etmeye, bu 
maddede yer alan süreleri altı aya kadar uzatmaya, nihai ana işletmesi Türkiye‟de 
mukim olmayan çok uluslu işletme grupları için dokuzuncu ve onuncu fıkralarda yer 
alan raporlama yükümlülüklerini ertelemeye ve onbirinci fıkrada yer alan ilk 
raporlamaya ilişkin dönemi 2020 hesap dönemi ve 1 Ocak 2020‟den sonra başlayan 
özel hesap dönemi olarak belirlemeye yetkilidir. 
  

-Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme 
yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş 
olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle 
zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk 



ettirilmiş vergiler için vergi ziyai cezası %50 indirimli olarak 
uygulanır. 

  
  
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
Bknz; 
  
https://gib.gov.tr/node/143002 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200225-25.pdf 
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