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porunu kimler haz›rlamakla yükümlüdür?
2007 hesap dönemine iliflkin olarak, 

� Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükellefleri, yurtiçi ve yurtd›fl›

iliflkili kiflilerle olan ifllemlerine iliflkin olarak transfer fiyatland›r-

mas› raporu haz›rlamak zorundad›rlar. 
� Di¤er kurumlar vergisi mükellefleri ise, yaln›zca yurtd›fl› iliflkili

kiflilerle olan ifllemlerine iliflkin olarak transfer fiyatland›rmas› ra-

poru haz›rlamak zorundad›rlar. 
� Yanl›ca yurtiçi iliflkili kiflilerle ifllemleri olan (BMV üyeleri d›fl›n-

daki) KV mükellefleri ile yutiçi ve yurtd›fl› iliflkili kifli ifllemleri olan

gelir vergisi mükellefleri yaln›zca 1 nolu transfer fiyatland›rmas›

tebli¤inde öngörülen belgeleri haz›rlamakla yükümlüdürler.

Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporu’nun, Kurumlar Vergisi

beyannamesinin verilme süresine kadar haz›rlamas› ve bu süre

sona erdikten sonra istenmesi durumunda ‹dare’ye veya vergi in-

celemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur

Ancak 2 seri nolu transfer fiyatland›rmas› tebli¤i ile 2007 y›l›-

na iliflkin raporun haz›rlanma süresi uzat›lm›flt›r. Buna göre:

Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporu 2007 hesap dönemine

münhas›r olmak üzere, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme

süresinin son gününü takip eden ikinci ay›n sonuna kadar haz›r-

lanabilecektir. Dolay›s›yla söz konusu raporun en geç 30 Haziran

2008 tarihi itibar›yla haz›rlanmas› ve bu süre sona erdikten son-

ra istenmesi durumunda ‹dare'ye veya vergi incelemesi yapma-

ya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir."

7. Serbest bölgelerle yap›lan ifllemler transfer fiyatland›r-
mas› raporuna dahil edilecek mi?

2 seri nolu transfer fiyatland›rmas› tebli¤ine göre, tüm kurum-

lar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren serbest

bölgelerde bulunan iliflkili kiflilerle yapt›klar› ifllemlerin, Y›ll›k

Transfer Fiyatland›rmas› Raporuna dahil edilmesi gerekmekte-

dir. Ayr›ca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergi-

si mükelleflerinin de 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, iliflkili kifli-

lerle yapt›klar› yurtiçi ifllemlerine iliflkin olarak Y›ll›k Transfer Fi-

yatland›rmas› Raporunu kurumlar vergisi beyannamesinin veril-

me süresine kadar haz›rlamalar› zorunludur. Ve bu süre sona er-

dikten sonra istenmesi durumunda da ‹dare'ye veya vergi ince-

lemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

Buna göre, tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2008

tarihinden itibaren yurtd›fl› flubeleri ile serbest bölgelerde bulu-

nan iliflkili kiflilerle yapt›klar› ifllemlerin Y›ll›k Transfer Fiyatland›r-

mas› Raporuna dahil edilmesi gerekmektedir.

9. Transfer fiyatland›rmas›na iliflkin düzenlemelere uyul-
mamas› halinde ne gibi cezalar gündeme gelir?

Teflebbüs sahibi ve kurumlar›n, iliflkili kiflilerle emsallere uy-

gunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üze-

rinden mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda bulunarak tama-

men veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç

da¤›t›m› yapmalar› durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun cezalara

iliflkin hükümleri uygulanacakt›r. 

Transfer Fiyatland›rmas› Tebli¤leri ile ‹dare’ye ibraz etme zo-

runlulu¤u getirilen bilgi ve belgeleri Tebli¤de belirlenen sürelerde

vermeyenler hakk›nda da Vergi Usul Kanunu’nun cezalara iliflkin

hükümlerinin uygulanacakt›r.
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1.Transfer fiyatland›rmas› nedir?
Transfer fiyatland›rmas›, mallar›n,

hizmetlerin ya da gayri maddi haklar›n

iliflkili kifliler aras›nda el de¤ifltirmesinde

uygulanan fiyatlar olarak tan›mlanmakta-

d›r.

Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu,

iliflkili flirketler aras›ndaki al›flverifllerde

ülke içi ya da uluslararas› ayr›m› yap-

maks›z›n emsallere uygunluk ilkesine

uyulmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. Bu nedenle

kurumlar›n hem yurtiçi hem de yurtd›fl›n-

da bulunan iliflkili kiflilerle yapm›fl olduk-

lar› ifllemler transfer fiyatland›rmas›na

iliflkin düzenlemelerin kapsa-

m› içerisindedir. Dolay›s›yla,

transfer fiyatland›rmas› yal-

n›zca çokuluslu flirketleri de-

¤il, ülke içinde faaliyet göste-

ren grup flirketlerini de ilgilen-

diren bir konudur. 

Ülkelerin transfer fiyatland›rmas›n›

uygulamamas› durumunda büyük bir çif-

te vergilendirme riski do¤abilir. Bir ülke-

de yap›lan transfer fiyat›ndaki düzeltme-

ler, di¤er ülkede kabul edilmez ise ayn›

kazanç üzerinden iki kez vergilendirilme

yap›lmas› söz konusu olacakt›r. Ayn› so-

run ülke içinde de söz konusu olabilir. Bir

kurumda yap›lan düzeltme di¤er kurum-

da da yap›lmazsa yine ayn› kazanç üze-

rinden birden fazla vergi al›nmas› soru-

nuyla karfl›lafl›labilir.

2. Kimler iliflkili kifli say›l›r?
“‹liflkili kifli; kurumlar›n kendi ortakla-

r›, kurumlar›n veya ortaklar›n›n ilgili bu-

lundu¤u gerçek kifli veya kurum ile idare-

si, denetimi veya sermayesi bak›m›ndan

do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l› bu-

lundu¤u ya da nüfuzu alt›nda bulundur-

du¤u gerçek kifli veya kurumlar› ifade

eder. 

Ortaklar›n eflleri, ortaklar›n veya efl-

lerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü dere-

ce dahil yansoy h›s›mlar› ve kay›n h›s›m-

lar› da iliflkili kifli say›l›r. Kazanc›n elde

edildi¤i ülke vergi sisteminin, Türk vergi

sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasi-

tesi ile ayn› düzeyde bir vergilendirme

imkân› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› ve bilgi de-

¤iflimi hususunun göz önünde bulundu-

rulmas› suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan

edilen ülkelerde veya bölgelerde bulu-

nan kiflilerle yap›lm›fl tüm ifllemler, iliflkili

kiflilerle yap›lm›fl say›l›r.”

Bu tan›ma göre afla¤›daki kifliler

transfer fiyatland›rmas› bak›m›ndan iliflki

kifli say›lmaktad›r.
� Kurumlar›n kendi ortaklar›n›, 
� Kurumlar›n veya ortaklar›n›n ilgili bu-

lundu¤u gerçek kifli veya kurumlar›,
� Kurumlar›n veya ortaklar›n›n idaresi,

denetimi veya sermayesi bak›m›ndan

do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l› bu-

lundu¤u gerçek kifli veya kurumlar›,
� Kurumlar›n veya ortaklar›n›n idaresi,

denetimi veya sermayesi bak›m›ndan nü-

fuzu alt›nda bulundurdu¤u gerçek kifli

veya kurumlar›,
� Ortaklar›n efllerini,
� Ortaklar›n veya efllerinin üstsoy ve alt-

soyu, üçüncü derece dahil yansoy h›s›m-

lar› ve kay›n h›s›mlar›n› ifade etmektedir.

3. Emsallere Uygunluk ‹lkesi nedir?
Emsallere uygunluk ilkesi, iliflkili kifli-

lerle yap›lan mal veya hizmet al›m ya da

sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin,

aralar›nda böyle bir iliflkinin bulunmama-

s› durumunda oluflacak fiyat veya bede-

le uygun olmas›n› ifade etmektedir. 

Emsallere uygun fiyat veya bedel,

aralar›nda iliflkili kifli tan›m›na uygun her-

hangi bir iliflki olmayan kiflilerin tamamen

ifllemin gerçekleflti¤i andaki koflullar al-

t›nda oluflturdu¤u piyasa ya da pazar fi-

yat› olarak da adland›r›lan tutard›r. Bu fi-

yat veya bedel, ifllem an›nda hiçbir etki

olmaks›z›n objektif olarak belirlenen en

uygun tutar olup, iliflkili kiflilerle yap›lan

ifllemlerde uygulanan fiyat veya bedelin

bu tutar olmas› gerekmektedir. 

4. Transfer fiyatland›rmas›nda hangi
yöntemler kullan›l›r?

Kurumlar, iliflkili kiflilerle yapt›¤› ifl-

lemlerde uygulayaca¤› fiyat veya bedel-

leri, afla¤›daki yöntemlerden ifllemin ma-

hiyetine en uygun olan›n› kullanarak tes-

pit ederler: 
� Karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi,
� Maliyet Art› Yöntemi,
� Yeniden Sat›fl Yöntemi
� ‹flleme dayal› net kar marj› yöntemi,
� Kâr bölüflüm yöntemi,
� Mükellefin kendi belirledi¤i yöntem

1 seri numaral› transfer fiyatland›r-

mas› tebli¤inde karfl›laflt›r›labilir fiyat yön-

teminin di¤er yöntemlere tercih edilmesi

gerekti¤i belirtilmifltir. Dola-

y›s›yla, öncelikle karfl›laflt›r›-

labilir ifllemlerin bulunmas›

halinde bu yöntemin uygu-

lanmas› gerekecek e¤er kar-

fl›laflt›r›labilir fiyat yönteminin

uygulanmas› mümkün ol-

maz ise di¤er geleneksel yöntemlerin uy-

gulanmas› gerekecektir. 

Emsallere uygun fiyata geleneksel

ifllem yöntemleri ile ulaflmak mümkün ol-

maz ise bu durumda mükellefler iflleme

dayal› kar marj› yöntemi veya kar bölü-

flüm yöntemini kullanabilirler. 

5. Kimler transfer fiyatland›rmas›
formunu düzenlemek zorundad›r?

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, ilifl-

kili kiflilerle bir takvim y›l› içinde yapt›klar›

mal veya hizmet al›m ya da sat›m ifllem-

leri ile ilgili olarak “transfer fiyatland›rma-

s›, kontrol edilen yabanc› kurum ve örtü-

lü sermayeye iliflkin form’u doldurmalar›

ve y›ll›k beyanname ekinde ba¤l› bulunu-

lan vergi dairesine ibraz etmeleri gerek-

mektedir.

Ancak 2 seri nolu transfer fiyatland›r-

mas› tebli¤i ile 2007 y›l›na iliflkin olarak

formun verilme süresi 14 A¤ustos 2008

tarihine kadar uzat›lm›flt›r. Dolay›s›yla,

söz konusu formun Ocak-Haziran/2008

dönemine ait ikinci üç ayl›k geçici vergi

beyannamesinin ekinde 14 A¤ustos

2008 günü akflam›na kadar ba¤l› bulunu-

lan vergi dairesine gönderilmesi müm-

kün bulunmaktad›r."

6. Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Ra-
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