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SĐRKÜLER        Đstanbul, 25.07.2011 
Sayı: 2011/166       Ref: 4/166 
 
 
Konu:  
ĐLK TEK TARAFLI PE ŞĐN FĐYATLANDIRMA ANLA ŞMASI YAPILMI ŞTIR   
 
Peşin fiyatlandırma anlaşması, (1) Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı Genel Tebliği’nde “Maliye Bakanlı ğı Gelir Đdaresi Başkanlığı Đle 
Anlaşma Usulü” başlığı altında tebliğin 6. Maddesinde ele alınmıştır.  
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında, mükellefe, ilişkili 
kişilerle yaptığı işlemlere ilişkin olarak belirleyeceği “yöntem” konusunda, Maliye Bakanlığı 
Gelir Đdaresi 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 
tereddüdü bulunan mükellefin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Đdare’ye başvurarak belli bir 
dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi mümkündür.  
 
Dikkat edileceği üzere peşin fiyatlandırma anlaşması ile mükelleflerin ilişkili ki şilerle 
olan işlemlerinde uygulaması gereken emsale uygun fiyat, bedel, oran..v.b. tespit 
edilmemekte, emsale uygun fiyat, bedel, oran..v.b.’nin tespiti amacıyla uygulanması en 
uygun olan yöntem belirlenmektedir. 
 
Mükellefler, ilişkili ki şilerle 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  
• Đşleme dayalı net kâr marjı  

 
yöntemidir. Söz konusu yöntemler ilişkili ki şiler arasındaki işlemlerden doğan kârı esas 
almaktadır.  
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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. Đşleyiş sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin de emsallere 
uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur. 
 
Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu 
çerçevede; 
 

1. Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili ki şilerle yaptıkları yurt dışı işlemlere,  
2. Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar 

vergisi mükellefleri ile ilişkili ki şi kapsamında yaptıkları işlemlere,  
3. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde 

faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili ki şi kapsamında 
yaptıkları işlemlere, 

ili şkin olarak belirlenecek yöntem konusunda Đdare’ye başvurmaları mümkün bulunmaktadır. 
 
Đdare 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 Đdare arasında imzalanan peşin 
fiyatlandırma anlaşması ile mükellefin ilişkili ki şiler ile gerçekleştireceği işlemlerde “Maliyet 
Artı Yöntemi”ni kullanması uygun bulunmuşsa, anlaşmada belirlenen yöntem eleştiri konusu 
yapılamayacak olup bu yöntemin uygulanmasının doğru olup olmadığı, yöntem uygulanırken 
anlaşma koşullarına uyulup uyulmadığı inceleme konusu yapılabilecektir.  
 
Đdare, 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 (Tebliğ – Ek: 1’de yer alan 
formata uygun olarak hazırlanarak bir yazı ekinde) Đdare’ye gönderilmesi gerekmektedir.  
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ilk peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin duyuru 
aşağıdaki gibidir. 
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BASIN DUYURUSU 
  
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 
dağıtımı” başlıklı 13 üncü madde hükmü ile konuya ilişkin 27/11/2007 tarih ve 2007/12888 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışında 
bulunan ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya 
bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı Gelir Đdaresi 
Başkanlığı ile peşin fiyatlandırma anlaşması imzalanarak belirlenebilmektedir.  
 
Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının amacı, mükelleflerin ilişkili kişilerle yapacakları mal 
veya hizmet alım ya da satımında uygulayacakları transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak 
karşılaşılabilecek olası vergi ihtilaflarının önüne geçilmesidir. Mükellefler, Gelir Đdaresi 
Başkanlığı ile yapacakları anlaşma sonucunda, anlaşma koşullarına uydukları sürece 
vergisel risklere karşı korunmuş olacaklar ve bu durum mükelleflere ileriyi görebilme olanağı 
sağlayacaktır.  
 
Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde, ilk “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma 
Anlaşması” sonuçlandırılmış ve Gelir Đdaresi Başkanlığı ile ilgili mükellef arasında 
15/07/2011 tarihinde imzalanmıştır.  
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 


