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SİRKÜLER                   İstanbul, 15.01.2013  

Sayı: 2013/35                   Ref: 4/35 

 

Konu:  

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PEŞİN FİYATLANDIRMA 

ANLAŞMASINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin basın 

duyuru yayınlanmıştır.   

Söz konusu duyuruya göre Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. 

Maddesi kapsamında 2012 yılında iki  adet tek taraflı peşin fiyat anlaşması, 2012 sonu itibarı 

ile üç adet tek taraflı peşin fiyat anlaşması yapmış bulunmaktadır. 

 

Peşin fiyatlandırma anlaşması nedir? 

 

Peşin fiyatlandırma anlaşması, (1) Seri No.lI Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Tebliği’nde “Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İle Anlaşma Usulü” başlığı altında 

açıklanmıştır.  

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasına göre, kurumlar, ilişkili kişilerle 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya 

hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan 

mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir 

ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade 

etmektedir. Mükellefler, ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı fiyat veya 

bedelleri, işlemin mahiyetine en uygun olan yöntemi kullanarak tespit ederler. 

 

Emsallere uygun fiyata geleneksel işlem yöntemleri olarak adlandırılan  

 

 Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi,  

 Maliyet artı yöntemi ve  

 Yeniden satış fiyatı yönteminden  

 

herhangi birisiyle ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak diğer 

yöntemleri kullanabilir. Bu durumda uygulama olanağı bulunan yöntemler işleme dayalı kâr 

yöntemleri olan,  

 

 Kâr bölüşüm yöntemi ve  

 İşleme dayalı net kâr marjı  
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yöntemidir. Söz konusu yöntemler ilişkili kişiler arasındaki işlemlerden doğan kârı esas 

almaktadır. Ancak, diğer yöntemler olarak adlandırılan işleme dayalı kâr yöntemlerinin 

emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine olanak vermemesi 

durumunda, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir 

yöntemi de kullanabilecektir. İşleyiş sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin 

de emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, mükellefin ilişkili 

kişilerle yaptığı işlemlere ilişkin olarak belirleyeceği yöntem konusunda Maliye Bakanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak anlaşma yapma olanağı getirilmiş ve yöntem 

üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu yöntemin üç yılı aşmamak üzere belirlenen süre 

ve koşullar altında kesinlik taşıyacağı ve bu şekilde tespit edilen yöntemin, belirlenen 

koşullar altında eleştiri konusu yapılamayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, uygulayacağı 

yöntem konusunda tereddütü bulunan mükellefin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte 

İdare’ye başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi 

mümkündür.  

 

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu 

çerçevede, 01/01/2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na 

kayıtlı mükelleflerin, 01/01/2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin 

ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda 

İdare’ye başvurmaları mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, 01/01/2009 tarihinden itibaren serbest 

bölgelerde faaliyette bulunmayan tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile bu bölgelerde 

faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin birbirleriyle ilişkili kişi kapsamında 

yaptıkları işlemlere ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda İdare’ye başvurmaları 

mümkündür. 

 

Harçlar Kanunu’na ekli (8) sayılı tarifenin “XII – Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem 

belirleme anlaşması harçları” başlıklı bölümünde yer alan harçların 2013 yılı güncel tutarları 

ise aşağıdaki gibidir:  

 

 Başvuru harcı  : 43.869,35 TL 

 Yenileme harcı : 35.095,40 TL 

 

Peşin fiyatlandırma anlaşması süreci: 

 

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç, mükellefin yazılı başvurusu ile başlamakta 

olup, mükellef söz konusu başvuru ile birlikte, (1) Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Tebliğinin (7.2) bölümünde yer alan asgari bilgi ve belgeleri İdare’ye 

sunmak zorundadır.  

 

Ayrıca peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin başvuruda bulunan mükellef iki taraflı veya 

çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması talep edebilir. İdarenin, iki taraflı ya da çok taraflı 

peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin talebi değerlendirmesi sonucu birden fazla ülkeyi 

ilgilendirdiğini tespit etmesi durumunda, ilgili ülke veya ülkelerle anlaşma/anlaşmalar  



 

3 

 

bulunması şartıyla bu anlaşmalar çerçevesinde değerlendirme yapması mümkün 

bulunmaktadır.  

 

Mükelleflerin ilişkili kişilerle yaptığı işlemlere ilişkin olarak belirleyeceği yöntem 

konusundaki başvurusu ile ilgili olarak İdare tarafından yapılacak değerlendirme aşağıdaki 

şekilde gerçekleşecektir: 

 

Ön Değerlendirme: Yapılan başvuru, sunulan bilgi ve belgelerle birlikte İdare tarafından bir 

ön değerlendirmeye tabi tutulur.  

 

İdare, mükellefin yaptığı başvuruda yer alan bilgi ve belgeler üzerinden peşin fiyatlandırma 

anlaşmasının uygun olup olmadığını, ne tür bilgilere ihtiyaç olduğunu tespit etmek amacıyla 

bir ön değerlendirme yapar. 

 

Söz konusu başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin yeterli bir değerlendirme yapma olanağı 

sunmaması halinde, İdare mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir veya mükellef 

ile görüşme yapabilir.  

 

Bu tür bir ön değerlendirme yapılması, mükellef ile İdare arasında kesin olarak bir peşin 

fiyatlandırma anlaşması yapılacağı anlamına gelmemektedir.  

 

Analiz: Gerekli veriler tamamlandıktan sonra, karşılaştırılabilir işlemlerin, kullanılan 

varlıkların, diğer düzeltimlerin, uygulanabilir yöntemlerin, anlaşma şartlarının ve diğer temel 

hususların değerlendirmesi yapılır.  

 

Anlaşmanın kabulü veya reddi: İdare yapılan analiz sonucunda, mükellefin başvurusunu 

aynen kabul edebilir veya gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla kabul edebilir ya da 

reddedebilir. İdare’nin başvuruyu kabul etmesi halinde mükellef ile İdare arasında peşin 

fiyatlandırma anlaşması imzalanır.  

 

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının süresi en fazla 3 yıl olup, söz konusu anlaşma 

imzalandığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. Örneğin, mükellef tarafından 17/03/2013 

tarihinde yapılan başvuru sonucunda devam eden süreç 22/06/2014 tarihinde İdare ile 

mükellef arasında imzalanan anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu durumda, peşin fiyatlandırma 

anlaşmasının hükümleri anlaşmanın imzalandığı 22/06/2014 tarihinden itibaren geçerli 

olacaktır.  

 

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin sürecin her aşamasında, mükellef ile karşılıklı bilgi ve 

görüş alışverişinde bulunulur. Ayrıca, yapılan her anlaşma yalnızca ilgili mükellefe özgüdür 

ve bu mükellefi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, yapılan anlaşmaların başka mükellefler 

tarafından emsal olarak kullanılması veya yapılan işlemlere ilişkin bir kanıt olarak sunulması 

mümkün değildir. 

 

İdare ile mükellef arasında peşin fiyatlandırma anlaşmasının yapılmış olması, anlaşma 

konusuyla ilgili olarak mükellef ya da mükelleflerin incelenmeyeceği anlamına 
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gelmemektedir. Anlaşma kapsamındaki işlemlere ilişkin belirlenen yöntemin uygulanması 

inceleme konusu yapılabilecektir. Örneğin mükellef ile İdare arasında imzalanan peşin 

fiyatlandırma anlaşması ile mükellefin ilişkili kişiler ile gerçekleştireceği işlemlerde “Maliyet 

Artı Yöntemi”ni kullanması uygun bulunmuştur. Anlaşmada belirlenen yöntem eleştiri 

konusu yapılamayacak olup bu yöntemin uygulanmasının doğru olup olmadığı, yöntem 

uygulanırken anlaşma koşullarına uyulup uyulmadığı inceleme konusu yapılabilecektir.  

 

İdare, mükellefin söz konusu koşullara uyum gösterip göstermediğini ve/veya bu koşulların 

geçerliliğini sürdürüp sürdürmediğini, anlaşmada belirlenen süre boyunca mükellefin 

sunacağı yıllık rapor üzerinden takip edecektir.  

 

Söz konusu raporun, anlaşma süresi boyunca her yıl kurumlar vergisi beyannamesinin verilme 

süresi içinde (Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı tebliğine ekli Ek-1)’de 

yer alan formata uygun olarak hazırlanarak bir yazı ekinde İdare’ye gönderilmesi 

gerekmektedir.  

 

Anlaşmanın yenilenmesi: Mükellef mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenmesi 

talebinde bulunabilir. Bu durumda mükellef anlaşma süresinin bitiminden en az 9 ay önce 

İdare’ye başvurmalıdır. Mükellef başvurusunda, mevcut anlaşmada belirtilen koşullar ile 

varsayımlarda herhangi bir değişiklik meydana gelip gelmediğini, anlaşmanın yenilenmesi 

sonucunda anlaşmada herhangi bir değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini ve tespit edilen 

yöntemin anlaşmada kavranan işlemlerin mahiyetine en uygun olarak emsallere uygunluk 

ilkesini karşıladığını gösterecek gerekli bilgi ve belgeleri sunmalıdır.  

 

İdare söz konusu başvurunun incelenmesi sonucunda, mevcut anlaşmada belirtilen koşullar ile 

varsayımların devam ettiğine ve tespit edilen yöntemin emsallere uygunluk ilkesini 

karşıladığına karar verirse, mevcut anlaşmanın aynı koşulları, varsayımları ve yöntemi 

kapsayacak şekilde bir dönem daha devam ettirilmesini kabul edebilir. Bununla birlikte, İdare, 

anlaşmada kavranan işlemlerin mahiyetinin, belirtilen koşulların ve varsayımların değiştiğine 

ya da farklı bir yöntem tespit edilmesi gerektiğine karar verirse, mükellefin yeni bir peşin 

fiyatlandırma anlaşması başvurusunda bulunması gerekir. 

 

Anlaşmanın revize edilmesi: İdare ile mükellef arasında imzalanmış ve yürürlükte olan bir 

peşin fiyatlandırma anlaşması aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde revize edilebilir: 

 

1. Anlaşmada yer alan kritik bir varsayımın gerçekleşmemesi,  

2. Anlaşma koşullarında esasa ilişkin bir değişikliğin gerçekleşmesi veya anlaşmada 

belirlenen koşulların geçerliliğini sürdürmemesi,  

3. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da dahil, yasal düzenlemelerde anlaşmayı 

etkileyecek değişikliklerin gerçekleşmesi,  

4. İki veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarında, diğer ülke 

idaresinin/idarelerinin anlaşmayı revize etmesi, yürürlükten kaldırması veya iptal 

etmiş olması.  
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Mükellef, İdare ile imzaladığı peşin fiyatlandırma anlaşmasının revize edilmesi amacıyla 

İdare’ye başvurabilir. Söz konusu başvuruda mükellef, anlaşmanın revize edilmesi talebinin 

nedenlerini de içerecek şekilde gerekli bilgi ve belgeleri İdare’ye ibraz etmek zorundadır. 

Anlaşmanın revize edilmesi hususunun İdare tarafından kabul edildiği durumda, anlaşmanın 

revize edildiği tarihten mevcut anlaşmanın süresinin bitimine kadar yeniden belirlenen 

anlaşma koşulları geçerli olacaktır. İdarenin anlaşmanın revize edilmesini kabul etmediği  

durumda anlaşma aynen devam edecektir. Ancak mükellef yukarıda yer alan nedenleri ileri 

sürerek anlaşmanın iptalini isteyebilir. Bu durumda, İdare anlaşmayı iptal edebilir. 

 

Mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının revize edilmesine ilişkin nedenler İdare 

tarafından da tespit edilebilir. Anlaşmanın revize edilmesi konusunda taraflar anlaşmaya 

varırsa, anlaşmanın revize edildiği tarihten mevcut anlaşmanın süresinin bitimine kadar 

yeniden belirlenen anlaşma koşulları geçerli olacaktır. Mükellefin anlaşmanın revize 

edilmesini kabul etmediği durumda İdare anlaşmayı tek taraflı olarak iptal edebilir. 

 

Anlaşmanın iptal edildiği durumlarda iptal kararının verildiği tarihten itibaren anlaşma 

hükümleri geçerliliğini kaybeder. 

 

Anlaşmanın iptali: Aşağıda belirtilen durumlarda, İdare mevcut bir peşin fiyatlandırma 

anlaşmasını tek taraflı olarak anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren iptal edebilir ve 

anlaşmayı hiç yapılmamış kabul ederek mükellefi vergi incelemesine sevk edebilir: 

 

1. Mükellefin peşin fiyatlandırma anlaşmasında belirtilen koşullara uymaması,  

2. Mükellef tarafından gerek başvuru esnasında gerekse sonraki aşamalarda (yıllık rapor 

da dahil) ibraz edilen bilgi ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit 

edilmesi.  

 

Diğer taraftan, anlaşma süresince her yıl kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 

içinde İdare’ye gönderilmesi gereken Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Yıllık 

Raporun zamanında ibraz edilmemesi durumunda, mevcut anlaşma, söz konusu raporun ilgili 

bulunduğu hesap döneminin başından itibaren iptal edilebilir.  

 

Londra merkezli uluslararası yayın grubu International Tax Review Dergisi tarafından 2009 

YILI TÜRKİYE'NİN EN İYİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI FİRMASI olarak  

seçilen şirketimizin Transfer fiyatlandırması konusunda uzman kadrosu ile her zaman 

yanınızda olduğunu bildirmek isteriz. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

G.İ.B. basın duyuru   
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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                  Tel   : (312) 415 35 19  

                  Faks : (312) 415 28 47  

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr  

      

       

10.01.2013  

 

BASIN DUYURUSU 

   

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİ 

KAPSAMINDA, GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 26/12/2012 

TARİHİNDE İKİ AYRI TEK TARAFLI PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI 

İMZALANMIŞTIR. 

2012 YILI SONU İTİBARIYLA İDARE ÜÇ ADET TEK TARAFLI PEŞİN 

FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI İMZALAMIŞ BULUNMAKTADIR. 

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. 
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