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SİRKÜLER         İstanbul, 03.09.2015  

Sayı: 2015/143        Ref: 4/143  

 

 

Konu:  

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ TARAFINDAN GÜMRÜK DEĞERLEMESİ VE 

TRANSFER FİYATLANDIRMASI REHBERİ YAYINLANDI 

 

Ülkemizin de kurucu üye ülkelerinden biri olduğu Dünya Gümrük Örgütü (World Customs 

Organization), yerel gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve 

geliştirmek amacıyla kurulmuş bağımsız, hükümetler arası bir kuruluştur. Örgütün kuruluşu, 

1947 yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi’nde yer alan 13 ülkenin bir Çalışma Grubu 

kurmalarına dayanmaktadır. Çalışma Grubu, 1948 yılında Ekonomik Komite ve Gümrük 

Komitesi olmak üzere iki komite oluşturulmasına karar vermiştir. Ekonomik Komite, 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), Gümrük Komitesi de daha sonra 

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) adını alacak olan Gümrük İşbirliği Konseyi’nin temelini 

oluşturmuştur.  

 

Dünya Gümrük Örgütü tarafından Temmuz 2015’de  transfer fiyatlandırması konusunun 

gümrük değeri ile ilişkisini ele alan bir rehber yayınlanmıştır. Rehberin yayınlanmasının asıl 

amacı grup şirketlerden ithal edilen mallara ilişkin gümrük kıymeti değerlemesini yapmaktır. 

Rehber gümrük denetiminden sorumlu yetkili kişiler için hazırlanmış olup, vergi mükellefleri 

ve vergi idareleri için kılavuz niteliğindedir. Rehberin yayınlanma amacı gümrük matrahının 

en doğru şekilde tayini için belirlenen gümrük değeri ile genel kabul görmüş transfer 

fiyatlandırması metodolojisi arasındaki bağın kurulmasıdır. 

 

Rehber 6 ana bölümden oluşmakta olup bölüm başlıkları aşağıdaki gibidir; 

 

1. Rehberin amacı, 

2. Gümrük değerleme yöntemleri hakkında bilgi ve özellikle “İşlem Değeri” yöntemine 

ait açıklamalar, 

3. Emsallerine uygunluk ilkesi ve transfer fiyatlandırması düzenlemeleri hakkında bilgi 

ve OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberine ilişkin açıklamalar, 

4. Gümrük değerleme yöntemleri ve transfer fiyatlandırması yöntemleri arasındaki 

benzerlikler, 

5. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin rapor ve analizlerin gümrük idarelerince kullanımına 

ilişkin tartışmalar, 
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6. Vergi ve gümrük idareleri farklı olan ülkelerde, bu idarelerin birbirleri ile uyumlu 

çalışmalarına ilişkin farkındalık yaratma gerekliliği 

 

Rehber temel olarak aşağıdaki konu ve görüşleri ortaya koymaktadır;  

 

1. OECD tarafından genel kabul görmüş transfer fiyatlandırması yöntemlerinin gümrük 

idareleri tarafından işlem değerinin bulunmasında kullanılabilmesi mümkündür. 

 

2. İthal edilen ürünlere ilişkin olarak sonraki dönemlerde yapılan transfer fiyatı 

düzeltmelerinde gümrük idaresi ve şirketler tarafından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği 

net bir şekilde yasal mevzuata girmelidir. 

 

3. Vergi idaresi için hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Raporları gümrük idaresi 

tarafından da kullanılabilmelidir. Gümrük yetkilileri bu raporları yorumlayacak teknik 

bilgi ve yetkinliğe sahip olmalıdır. 

 

4. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin vergi idaresi ve gümrük idaresi arasındaki bilgi alış 

verişi ve iş birliği kuvvetlendirilmelidir. 

 

 

Yayınlanan bu rehberin, gümrük idarelerinin transfer fiyatlandırması konusunda 

bilinçlendirilmesi ve vergi idareleri ile gümrük idaresi arasında sonraki dönemlerde transfer 

fiyatlandırması uygulamaları açısından bir işbirliğine gidilebilmesinin temellerini oluşturması 

açısından oldukça önemli olduğu kanaatindeyiz. 

 

Rehbere http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/june/new-wco-guide-to-customs-

valuation-and-transfer-pricing.aspx adresinden ulaşılabilir. 

          

Saygılarımızla,  

   

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

(*) 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.   

 

 

 

Gökçe GÜCÜYENER 

Head of Transfer Pricing  

Mazars/Denge Transfer Fiyatlandırması Departmanı 

ggucuyener@mazarsdenge.com.tr 
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