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S İ R K Ü L E R 
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KONU: Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü 2019 yılından geçerli olmak üzere yeniden 
düzenlendi. 

   

Resmî Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 
Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, transfer 
fiyatlandırması dokümantasyon yükümlülükleri çerçevesinde kurumlar vergisi mükelleflerinin 2019 
hesap dönemi için; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı rapor hazırlaması 
gerekmektedir. 

Bu çerçevede 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 genel rapor 
hazırlanması gerekmektedir. 

Ayrıca Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili 
kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi 
içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemler, serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi 
mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi işlemler ve tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı 
şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptığı işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması 
raporu hazırlanması gerekmektedir. 

Buna ek olarak 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 işletmesinin, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci 
ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlaması ve elektronik ortamda İdareye sunması gerekmektedir. 
İlgili dokümantasyon yükümlülükleri 2019 yılı hesap dönemi için geçerli olacaktır. 

 
Sayın Mükellefimiz, 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle emsallere 
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da 
satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

Aynı madde uyarınca emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin 
hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin mükellefler tarafından ispat edici kâğıtlar olarak saklanması 
zorunludur. 

Mevcut dokümantasyon yükümlülüğü 25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile genişletilmiştir. Buna göre kurumlar vergisi mükelleflerinin 2019 hesap dönemi 
için aşağıdaki açıklamalar kapsamında; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı 
rapor hazırlaması gerekmektedir. 

1.  Genel Rapor 

Çok uluslu işletmeler grubuna (Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil olduğu 
grup) bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan 
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bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve 
üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanacaktır. 

Söz konusu raporun 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. İlk genel rapor, 2019 hesap dönemi için hazırlanmalı, özel hesap dönemine 
tabi olanlar ilk genel raporu 1 Ocak 2019'dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlamalıdır. 

Genel rapor; çok uluslu işletmeler grubunun organizasyon yapısı, işletme faaliyetlerinin tanımı, sahip 
olunan gayri maddi haklar, grup içi finansal işlemler ile finansal ve vergisel durumunu içerecek şekilde 
beş ana kategoriden oluşmaktadır. Genel rapora ilişkin detaylar İdare tarafından belirlenmektedir. 

Genel rapor OECD’nin BEPS Aksiyon Planı 13 kapsamında tanımladığı Masterfile uygulamasının 
ülkemizde de yürürlüğe girdiğini göstermekte olup, mükellefler tarafından 2019 yılına ilişkin olarak ilk 
defa hazırlanacak. 

2. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu 

Mükelleflerin aşağıda belirtilen işlemlere yönelik olarak yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlaması 
gerekmektedir: 

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili 
kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler, 

b) Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemler, 

c) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi 
işlemler, 

ç) Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle 
yaptığı işlemler. 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar 
hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi 
yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. 

Mükelleflerin aşağıda sayılan işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Ancak mükelleflerin bu işlemlere ilişkin, söz konusu raporda yer alması gereken bilgi 
ve belgeleri, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri 
zorunludur. 

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde faaliyette 
bulunan kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle 
yaptıkları yurt içi işlemler, 

b) Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemler. 

3. 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 işletmesinin, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke 
bazlı raporu hazırlaması ve elektronik ortamda İdareye sunması gerekmektedir. Ülke bazlı rapor 
aşağıdaki bilgileri içermektedir: 



 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde; Vahap BALKAYA (avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica 
ederiz. 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, genel bilgiler içeriyor  olabilir. INPACT ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği bilgiler 
hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir sorumluluk 
almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunamazlar. 

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 adı/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 sunulmalıdır. Özel 
hesap dönemine tabi olan Türkiye'de mukim nihai ana işletme ilk ülke bazlı raporu, 1 Ocak 2019'dan 
sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacak ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci 
ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdare’ye sunacaktır. 

Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri; nihai ana işletme veya raporlamayı yapacak olan 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 bildirmeli, takip eden yıllara ilişkin söz konusu bilgiler de her yılın haziran ayı sonuna kadar 
İdareye sunulmalıdır. 

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 edilecektir. 

Transfer fiyatlandırması dokümantasyon yükümlülüklerinde yapılan bu değişikliklerle uygulama OECD 
uygulamaları ile uyumlu hale getirilmiş, bilgi paylaşımı ve şeffaflık arttırılarak mükellefin ve İdare’nin 
transfer fiyatlandırması dokümantasyonuna gösterdikleri önemin bir kez daha altı çizilmiştir. 

Bununla birlikte transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında 
yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik 
tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli uygulanacaktır. 

 
 
Saygılarımızla,   
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