
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 11.12.2017 

Sayı: 2017/167        Ref: 4/167 
 

 

Konu: 

PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARINDA, GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE 

ANLAŞMA USULLERİNE İLİŞKİN OLARAK 3 SERİ NUMARALI TRANSFER 

FİYATLANDIRMASI TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 

 

07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No: 3) Tebliğ 

yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile 

Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü değiştirilmiştir. 

      

Gelir İdaresi, yerel ve uluslararası platformlarda, peşin fiyatlandırma anlaşması müessesesine 

verdiği önemi birçok kez tekrarlamış, mükelleflerin peşin fiyatlandırma anlaşması sürecini daha 

etkin bir şekilde kullanmalarının yollarını arttırma yoluna gideceğini belirtmiştir. Torba yasa 
1
 ile 

peşin fiyatlandırma anlaşmalarında uygulanan başvuru harcının kaldırılmasının öngörülmesi 

de bu amaçla atılan bir adım olarak değerlendirilebilir.  

 

Özet olarak 3 Seri No’lı tebliğ, peşin fiyatlandırma anlaşmalarının hızlı ve etkin bir şekilde 

uygulanabilir olması ile peşin fiyatlandırma anlaşmalarının vergi incelemelerine olan etkisine ilişkin 

mükellef nezdindeki algıları netleştirmek adına atılmış somut bir adım olarak yorumlanabilir.  

 

Söz konusu tebliğ ile peşin fiyatlandırma anlaşması usullerine ilişkin yapılan değişiklikler aşağıda 

maddeler halinde özetlenmiştir. 

 

I. Ön Görüşme Ve Maktu Başvuru Formu 

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması ile ilgili olarak eskiden olduğu gibi yine mükellef tarafından idareye 

yazılı olarak başvurulacaktır. Yeni düzenleme ile söz konusu başvuru formu maktu hale getirilmiştir. 

Ayrıca başvuru yapacak olan mükellefin süreç ile ilgili kafasındaki soru işaretlerini Gelir İdaresi 

Başkanlığı ile paylaşabilmesi adına bir “ön görüşme” imkânı getirilmiştir. 

  

II. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Süreci İle İlgili Planlama 

Yapılan düzenleme ile Gelir idaresi Başkanlığı tarafından gelişmiş ülke uygulamalarında olduğu 

gibi mükelleflerin peşin fiyatlandırma anlaşması taleplerinde öngörülebilir bir zaman çizelgesi 

yapmalarına olanak sağlanmıştır. Bu doğrultuda peşin fiyatlandırma anlaşmalarının tek taraflı, iki 

taraflı ve çok taraflı olmasına bağlı olarak peşin fiyatlandırma anlaşmalarının değerlendirme ve 

sonuçlandırılmasına ilişkin süreler belirtilmiştir. Buna göre; 
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 “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  



 

 

 Tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmasının değerlendirme ve analiz sürecinin altı ay, 

anlaşma başvurusunun ise talep yazısının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten dokuz ay 

içerisinde sonuçlandırılacağı,  

 İki taraflı ve çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmasının ise değerlendirme ve analiz 

sürecinin on iki ay, anlaşma başvurusunun ise talep yazısının İdarenin kayıtlarına girdiği 

tarihten itibaren on sekiz ay içinde sonuçlandırılacağı belirtilmiştir. 

 

III. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları Ve Vergi incelemesi 

Peşin fiyatlandırma anlaşması sürecinde İdare ile anlaşamamanın otomatik vergi incelemesine 

sebep olabileceğine dair çekinceler Tebliğde giderilmeye çalışılmıştır. Peşin fiyatlandırma 

anlaşması başvurusunun İdare tarafından reddedilmesinin veya anlaşma süreci içinde her hangi bir 

zamanda mükellef tarafından başvurunun geri çekilmesinin mükellefin otomatik olarak İdare 

tarafından vergi incelemesine sevk edilmesini gerektirmeyeceği Tebliğde açıkça belirtilmiştir. Bu 

açıklamanın peşin fiyatlandırma anlaşmaları ile ilgili çekinceleri büyük oranda azaltacağını 

söyleyebiliriz.  

 

Sonuçlanan bir peşin fiyatlandırma anlaşması ile ilgili olarak, idare ile mükellef arasında anlaşılan 

yöntem ile ilgili olmamak kaydıyla yöntemin uygulanmasına dair her zaman inceleme yolunun açık 

olduğu maddesi ise Tebliğde aynı şekilde korunmuştur. 
 

IV. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi 

Bilindiği üzere peşin fiyatlandırma anlaşmasının süresi en fazla üç yıl olup imzalandığı tarihten 

itibaren anlaşmada belirlenen süre ve şartlar dâhilinde hüküm ifade etmektedir. 

 

Tebliğ değişikliği öncesinde peşin fiyatlandırma anlaşmalarının anlaşmanın imzalandığı tarihten 

itibaren hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse 05/09/2017 tarihinde yürürlüğe 

giren bir peşin fiyatlandırma anlaşması, önceki Tebliğe göre 05/09/2017 tarihi itibari ile geçerli idi. 

Mevzuat uyarınca imzalanan peşin fiyatlandırma anlaşmasının ilgili örnekten yola çıkarsak 2017 

hesap dönemine ilişkin olduğu kabulü yapılıyordu. Bununla beraber yeni düzenlemeye göre 

05/09/2017 tarihinde imzalanan bir anlaşma, imzalandığı 05/09/2017 tarihinden itibaren hüküm 

ifade etmek üzere; 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemleri için uygulanabildiği gibi taraflar 

anlaşmanın süresinin 2018 hesap döneminden itibaren başlamasını da kararlaştırabilecektir. 

 

V. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının Geçmişe Yönelik Uygulanabilirliği 

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geçmişe yönelik olarak da yürütülebilir olması ve bu 

uygulamanın Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlık ve ıslah hükümleri kapsamında 

değerlendirileceği 6728 sayılı kanunun 59 uncu maddesi ile 09.08.2016 tarihinde Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 13. maddesinde yer almıştı. İlgili Tebliğ ile peşin fiyatlandırma anlaşmasının 

imzalandığı tarihten başlayarak 15 gün içinde kayıt, beyan ve ödeme işlemlerinin tamamlanması 

durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının gerçekleşmemiş olacağı 

belirtilmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

   

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  



 

 

EK: 

-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No: 

1)Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 

-Peşin Fiyat Anlaşması Başvuru Formu 

 

 

(*) 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 

Partner  

Mazars/Denge Transfer Fiyatlandırması Departmanı 

ggucuyener@mazarsdenge.com.tr 
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7 Aralık 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30263 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 

HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3) 

MADDE 1 – 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transfer Fiyatlandırması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’in “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü 

Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, mükelleflere ilişkili kişiler ile 

gerçekleştirdikleri mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde uygulayacakları fiyat veya bedelin tespitine ilişkin 

yöntemleri Maliye Bakanlığı ile anlaşarak belirleme imkânı getirilmiş ve bu şekilde belirlenen yöntemin, üç yılı 

aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dâhilinde kesinlik taşıyacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, 

uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükelleflerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Gelir İdaresi 

Başkanlığına (İdare) başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmeleri mümkündür. 

Bu çerçevede, ilişkili kişiler ile yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine ilişkin transfer fiyatının 

tespit edilmesinde belli bir dönem için uygulanacak yöntem, mükellefin talebi üzerine İdare ile anlaşılarak 

belirlenebilecek olup bu anlaşma peşin fiyatlandırma anlaşması olarak adlandırılır. Söz konusu anlaşma ile belli bir 

dönem için anlaşmaya varılan transfer fiyatlandırması yöntemi kapsamında; ilişkili kişiler ve işlemler, anlaşmanın 

süresi, transfer fiyatı (kâr marjı, faiz oranı, bedel vb.) ve kritik varsayımlar gibi hususlar belirlenir. 

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin İdareye başvuruda bulunan mükellef, tek taraflı, iki taraflı veya çok 

taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması talep edebilir. Anlaşmaya ilişkin sürecin, diğer ülke vergi idaresinin katılımı 

olmaksızın, başvuruda bulunan mükellef ile İdare arasında gerçekleşmesi halinde tek taraflı; iki ayrı ülkede bulunan 

vergi idaresi ile bu idarelerin yetki alanlarında bulunan ilişkili iki mükellef arasında gerçekleşmesi halinde iki taraflı; 

ikiden fazla ülke vergi idaresi ile bu idarelerin yetki alanlarında bulunan ilişkili ikiden fazla mükellef arasında 

gerçekleşmesi halinde ise çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması söz konusudur. 

6.1- Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının kapsamına giren mükellefler 

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede; 

a) Kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri, 

b) Kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile 

ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri, 

c) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde faaliyette bulunmayan 

kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri, 

ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdareye başvurmaları mümkün bulunmaktadır. 

6.2- Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında izlenen süreçler 

6.2.1- Ön görüşme 

Mükellef tarafından talep edilmesi durumunda, yazılı başvurudan önce, İdare ile ön görüşme yapılması 

mümkün bulunmaktadır. Ön görüşmede, anlaşmanın kapsamı ve ilgili işlemler ile anlaşma başvurusunun uygunluğu 

gibi konular ele alınır. 

6.2.2- Yazılı başvuru ve İdareye sunulacak bilgi ve belgeler 

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç, mükellefin yazılı başvurusu ile başlar.  Söz konusu başvuru, 

EK-1’de yer alan başvuru formuna uygun olarak yapılır. Formdaki bilgileri içermek kaydıyla mükellefler anlaşma 

başvurularını diledikleri formatta da hazırlayabilir. 

Anlaşma için İdareye başvuruda bulunan mükelleflerin sunmaları gereken temel bilgi ve belgeler ise aşağıdaki 

gibidir: 

a) Başvuru formu, 

b) Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler, 

c) Kritik varsayımlara ilişkin bilgiler ve gerekçeleri (önerilen transfer fiyatlandırması yöntemi ile bu yöntemin 

seçimine ve uygulanmasına esas teşkil eden koşullara ve varsayımlara ilişkin açıklamalar, analizler ve yapılan diğer 

çalışmalar), 

ç) Gayrimaddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayrimaddi hak bedellerine ilişkin bilgi, 

d) İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi, 

e) Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin ürün fiyat listeleri, 

f) Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin üretim maliyetleri, 

g) İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası, 



ğ)  Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap döneminde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı 

ile fatura, dekont ve benzeri belgeler, 

h) İlişkili kişilerin son üç yıla ilişkin mali tabloları, gelir veya kurumlar vergisi beyanname örnekleri, yurt dışı 

işlemlerine ait sözleşmelerin örnekleri, 

ı) Önerilen transfer fiyatlandırması yöntemini destekleyen son üç yıla ait finansal veriler ve bunlarla ilgili 

belgeler, 

i) İki veya daha fazla karşılaştırılabilir işlemin olması durumunda belirlenen emsal fiyat aralığı ve bu aralığın 

tespitinde kullanılan yöntem, 

j) Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler. 

İdare gerekli gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin 

yabancı dilde yazılmış olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir. 

6.2.3- Değerlendirme ve analiz 

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

uygun olup olmadığını, ne tür bilgilere ihtiyaç olduğunu tespit etmek amacıyla 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 görüşmeler yapabilir. 

İki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süreçte, diğer ülke vergi idaresine veya 

idarelerine sunulan bilgi ve belgelerin eş zamanlı olarak İdareye de sunulması gerekmektedir. 

Gerekli veriler tamamlandıktan sonra, karşılaştırılabilir işlemlerin, kullanılan varlıkların, diğer düzeltimlerin, 

uygulanabilir yöntemlerin, anlaşma şartlarının ve diğer temel hususların değerlendirmesi yapılır. 

Değerlendirme ve analiz sürecinin, tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusunda altı ay, iki taraflı ve 

çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmaları başvurularında ise 12 ay içinde sonuçlandırılması esastır. 

6.2.4- Anlaşmanın kabulü veya reddi 

İdare yapılan değerlendirme ve analiz sonucunda, mükellefin başvurusunu aynen kabul edebilir veya gerekli 

değişikliklerin yapılması koşuluyla kabul edebilir ya da reddedebilir. İdarenin başvuruyu kabul etmesi halinde 

mükellef ile İdare arasında peşin fiyatlandırma anlaşması imzalanır. 

İdareye yapılan tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusu, başvuru talebine ilişkin yazının İdarenin 

kayıtlarına girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde sonuçlandırılır. Başvurunun bu süre içinde sonuçlandırılamaması 

durumunda, İdare ile mükellefin anlaşması halinde söz konusu süre uzatılabilir. 

İki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin talepler, ilgili ülke veya ülkelerle yürürlükte 

olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde değerlendirilir. İki taraflı ya da çok taraflı peşin 

fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süreçte, ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına taraf devletlerden birinin 

vergi idaresi diğer devletin vergi idaresi ile temasa geçer. Diğer devletin idaresi ile anlaşmaya varılamaması halinde bu 

durum İdare tarafından mükellefe bildirilir. 

İdareye yapılan iki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvuruları, başvuru talebine ilişkin 

yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 18 ay içinde sonuçlandırılır. Başvurunun bu süre içinde 

sonuçlandırılamaması durumunda, idareler ile mükelleflerin anlaşması halinde süre uzatılabilir. 

Diğer taraftan, İdare tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen sürelerde ibraz edilmemesi ve bu 

durumun süreklilik arz etmesi halinde başvurular ret olunabilir.  

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. 

6.3- Anlaşmanın süresi 

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının süresi en fazla üç yıl olup imzalandığı tarihten itibaren anlaşmada belirlenen 

süre ve şartlar dâhilinde hüküm ifade eder. Örneğin, mükellef tarafından 02/01/2017 tarihinde yapılan başvuru 

sonucunda devam eden sürecin 05/09/2017 tarihinde imzalanan anlaşma ile sonuçlanmış olması durumunda, mükellef 

ve İdare, anlaşmanın üç yıl uygulanması hususunda mutabakata varabilir. Bu durumda, anlaşmada belirtilen süre ve 

şartlar dâhilinde anlaşma, imzalandığı 05/09/2017 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere; 2017, 2018 ve 2019 

hesap dönemleri için uygulanabileceği gibi taraflar anlaşmanın süresinin 2018 hesap döneminden itibaren başlamasını 

da kararlaştırabilir. 

6.4- Anlaşmanın takibi ve yıllık rapor 

İdare, mükellefin anlaşmada belirlenen koşullara uyum gösterip göstermediğini ve/veya bu koşulların 

geçerliliğini sürdürüp sürdürmediğini, anlaşmada belirlenen süre boyunca mükellefin sunacağı peşin fiyatlandırma 

anlaşmasına ilişkin yıllık rapor üzerinden takip eder. 

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

EK-2’de yer alan formata uygun şekilde hazırlanarak bir yazı ekinde İdareye gönderilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, İdare ile peşin fiyatlandırma anlaşması imzalayan mükelleflerin, anlaşma kapsamındaki 

işlemlerine ilişkin olarak yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak 

anlaşma müddeti boyunca her yıl hazırlanacak olan peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin yıllık rapor içerisinde EK-



4’te yer alan unsurlara da yer verilmesi gerekmektedir. 

İlişkili kişilerle gerçekleştirilen ve anlaşma kapsamında olmayan işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması 

raporu hazırlanacağı tabiidir. 

6.5- Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yenilenmesi, revize edilmesi ve iptali 

6.5.1- Anlaşmanın yenilenmesi 

Mükellef mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenmesi talebinde bulunabilir. Bu durumda 

mükellef anlaşma süresinin bitiminden en az dokuz ay önce İdareye 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. 

6.5.2- Anlaşmanın revize edilmesi 

İdare ile mükellef arasında imzalanmış ve yürürlükte olan bir peşin fiyatlandırma anlaşması aşağıdaki 

durumların gerçekleşmesi halinde revize edilebilir: 

a) Anlaşmada yer alan kritik bir varsayımın gerçekleşmemesi, 

b) Anlaşma koşullarında esasa ilişkin bir değişikliğin gerçekleşmesi veya anlaşmada belirlenen koşulların 

geçerliliğini sürdürmemesi, 

c) Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da dâhil, yasal düzenlemelerde anlaşmayı etkileyecek 

değişikliklerin gerçekleşmesi, 

ç) İki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarında, diğer ülke vergi idaresinin veya idarelerinin 

anlaşmayı revize etmesi, yürürlükten kaldırması veya iptal etmiş olması. 

Mükellef, İdare ile imzaladığı peşin fiyatlandırma anlaşmasının revize edilmesi amacıyla İdareye başvurabilir. 

Söz konusu başvuruda mükellef, anlaşmanın revize edilmesi talebinin nedenlerini de içerecek şekilde gerekli bilgi ve 

belgeleri İdareye 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. 

6.5.3- 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: 

a) Mükellefin peşin fiyatlandırma anlaşmasında belirtilen koşullara uymaması, 

b) Mükellef tarafından gerek başvuru esnasında gerekse sonraki aşamalarda (yıllık rapor da dâhil) ibraz edilen 

bilgi ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi. 

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

gönderilmesi gereken peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin yıllık raporun zamanında ibraz edilmemesi durumunda, 

mevcut anlaşma, söz konusu raporun ilgili bulunduğu hesap döneminin başından itibaren iptal edilebilir. 

6.6- Özellik arz eden hususlar 

6.6.1- Peşin fiyatlandırma anlaşmaları ve vergi incelemesi 

Mükellef tarafından yapılan peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusunun İdare tarafından reddedilmesi veya 

anlaşma süreci içinde herhangi bir zamanda mükellef tarafından başvurunun geri çekilmesi, mükellefin otomatik 

olarak İdare tarafından vergi incelemesine sevk edilmesini gerektirmez. 

İdare ile mükellef arasında peşin fiyatlandırma anlaşmasının yapılmış olması, anlaşma konusuyla ilgili olarak 

mükellef ya da mükelleflerin incelenmeyeceği anlamına 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 yöntemini 

kullanması uygun bulunmuştur. Anlaşmada belirlenen yöntem (bu kapsamda tespit edilen kâr marjı, fiyat, kâr marjı 



aralığı veya diğer transfer fiyatları dâhil)  eleştiri konusu yapılamayacak olup bu yöntemin uygulama şeklinin doğru 

olup olmadığı, yöntem uygulanırken anlaşma koşullarına uyulup uyulmadığı inceleme konusu yapılabilecektir. 

Peşin fiyatlandırma anlaşması ile vergi inceleme süreçleri birbirinden farklı süreçlerdir. Bu nedenle, peşin 

fiyatlandırma anlaşması sürecinde anlaşma kapsamındaki işleme ilişkin bir vergi incelemesine başlanması halinde 

anlaşma görüşmelerine devam edilir. Benzer şekilde, bir vergi incelemesi devam ederken aynı konuda peşin 

fiyatlandırma anlaşmasına başvurulması mümkündür. 

6.6.2- Peşin fiyatlandırma anlaşmasının geçmişe uygulanması 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının 

mümkün olması ve anlaşma koşullarının zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerinde de geçerli 

olması halinde, mükellef ve İdare belirlenen yöntemin söz konusu dönemlere de tatbik edilmesini, bu dönemleri 

anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabilir. 

Geçmiş vergilendirme dönemlerinin anlaşma kapsamına alındığı durumlarda imzalanan anlaşma, Vergi Usul 

Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinde yer alan haber verme dilekçesi yerine geçer. Söz konusu dönemlere 

ilişkin beyan ve ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirilir. Bir başka ifadeyle, anlaşmanın imzalandığı tarihten 

başlayarak 15 gün içinde beyan ve ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 

Anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden ödenen vergiler ret ve 

iade edilmez. Bununla birlikte Vergi Usul Kanununun “Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat” bölümü hükümleri ile 

Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkra hükümleri saklıdır. 

Anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine tatbik edilmesi nedeniyle oluşacak ilave kurum kazancı için 

aşağıdaki şartların oluşması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmemiş 

olacağından, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmaz: 

a) Bu kazanca ilişkin kurumlar vergisi farkının zamanında ödenmesi, 

b) Yine bu kazancın, genel muhasebe ilkeleri çerçevesinde ilgili yıl gelir hesaplarıyla bağlantı kurulması ve 

içinde bulunulan yılın defterlerinde gerekli düzeltmenin yapılması suretiyle, ilgili dönem kazancına ilave edilmesi, 

c) Söz konusu tutarın yurt dışı ilişkili kişiden alacak olarak kaydedilmesi veya tahsil edilerek Türkiye’deki 

kurumun hesaplarına aktarılması. 

Yurt dışı ilişkili kişiye ilişkin geçmiş vergilendirme dönemlerinde alacak kaydının oluşması gereken tarih ile 

söz konusu alacağın tahsil tarihi arasında geçen süre nedeniyle, gerekmesi halinde, emsallere uygun bir alacak faizi 

hesaplanması gerektiği tabiidir. 

Kayıt ve beyanların anlaşmanın imzalandığı tarihten başlayarak on beş gün içinde bu şekilde düzeltilmemesi 

halinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi altıncı fıkrası uyarınca örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmiş 

sayılacağından, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisinin de yapılması gerekmektedir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “7.2- Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Belgelendirme” başlıklı bölümü 

Tebliğ metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-1 eklenmiş ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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