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VERGİ SİRKÜLERİ 

KONU: TRANSFER FİYATLAMASI HÜKÜMLERİNDE 6728 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

SAYI: 2016-7 

09.08.2016 Tarih ve 29796 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 Sayılı  Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile vergi mevzuatında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Yapılan bu düzenlemelerden birisi de Transfer Fiyatlaması hükümlerinde yapılandır. 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

İlişkili Kişi Tanımında Sınırlama Getirilmiştir 

Bilindiği üzere; kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat 

üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda KVK’nun 11. Maddesi gereğince  kazanç 

tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmaktadır. Aynı madde gereğince 

alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, 

ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak 

değerlendirilmektedir. 

Anılan kanun maddesinde ilişkili kişinin tanımı da yapılmıştır. Buna göre; ilişkili kişi; kurumların kendi ortakları, 

kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından 

doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade 

eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın 

hısımları da ilişkili kişi sayılır. 

6728 Sayılı Kanunla, tıpkı örtülü sermaye uygulamasında yer alan ilişkili kişi tanımında olduğu gibi, ilişkili kişi tanımına 

sınırlama getirilmiştir. Getirilen bu sınırlama ilişkili kişinin tanımlandığı fıkraya aşağıdaki hükmün ilavesi ile 

sağlanmıştır. Buna göre; 

- İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı 

kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. 

- Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının 

olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır.  

İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır. 

Yapılan bu düzenlemenin amacı, mevcut hükümlerin uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve genel 

olarak transfer fiyatlamasına ilişkin uluslararası düzenlemeler ve uygulamalar ile uyum sağlanmasıdır. Yapılan bu 

değişikle, ilişkili kişinin doğrudan ve dolaylı olarak ortaklık kananıyla oluştuğu durumlarda, örtülü kazanç dağıtımı 

kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için,  en az % 10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı 

aranacaktır. Ayrıca ortaklık ilişkisi olmaksızın doğrudan ve dolaylı olarak oy ve kar hakkının bu oranın üzerinde olması 
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halinde de tarafların ilişkili kişi sayılması gerekmektedir. Diğer taraftan, ortaklık ilişkisi olup olmadığına veya ortaklık 

oranına bakılmaksızın, kurumların idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı 

bulunduğu veya nüfusu altında bulundurduğu kişiler, ilişkili sayılmaya ve bu kişilerle yapılan mal ve hizmet alımı ya 

da satımı, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı sayılmaya devam edecektir. 

Transfer Fiyatlamasında Uygulanacak Yöntemlere İlişkin Düzenleme Yapılmıştır 

KVK’nun 11. Maddesine göre, 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.  Yine bu maddeye göre kurumlar, ilişkili 

kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine 

en uygun olanını kullanarak tespit ederler: 

- Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi 

- Maliyet artı yöntemi 

- Yeniden satış fiyatı yöntemi 

 

6728 Sayılı Kanunla anılan hükümde genişletici bir düzenlemeye gidilmiş, “İşlemsel Kar Yöntemleri” de 

ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanacak fiyat veya bedellerin tespit edildiği 3 yönteme ilave 

edilmiştir. 

 

Buna göre; işlemsel kâr yöntemleri emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler 

arasındaki işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri ifade etmektedir. Bu yöntemler, işleme dayalı net 

kâr marjı yöntemi ve kâr bölüşüm yöntemidir.  

 

İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya 

varlıklar gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanır. 

Kâr bölüşüm yöntemi ise ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin 

toplam faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler 

arasında emsallere uygun olarak bölüştürülmesi esasına dayanır. 

 

Eskiden olduğu gibi emsallere uygun fiyata yukarıdaki 4 yöntemden  herhangi birisi ile ulaşma olanağı 

yoksa mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyeceği bir yöntemi de kullanabilir. 

Bu düzenlemenin amacı, OECD tarafından 2010 yılında revize edilen “Uluslararası Şirketler ve Vergi 

İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi” nde işlemsel kar yöntemleri ile geleneksel yöntemler 

arasındaki hiyerarşinin kaldırılmasıdır. 

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır 

Bilindiği üzere, KVK m.11 hükümlerine göre, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak 

fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. 

(Peşin Fiyat Anlaşması) Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar 

dahilinde kesinlik taşımaktadır. 
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6728 Sayılı Kanunla ilgili fıkra hükmüne yapılan ilave ile,  mükellefe anlaşma kapsamında VUK’nun pişmanlık ve ıslah 

hükümlerinden faydalanma imkanı verilmiş, anlaşma hükümlerinin vergi ziyaı cezası ödenmeden zamanaşımına 

uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de uygulanması ve anlaşmanın getirdiği hukuki belirliliğin geçmişe 

de tatbiki mümkün hale gelmiştir.  

Buna göre; mükellef ve Bakanlık, belirlenen yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine 

de tatbik edilmesini, Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ile 

anlaşma koşullarının bu dönemlerde de geçerli olması hâlinde, anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabilecektir. 

Bu durumda, imzalanan anlaşma söz konusu hükümlerde yer alan haber verme dilekçesi yerine geçer, beyan ve 

ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirilir. Anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine uygulanması sebebiyle 

daha önceden ödenen vergiler ret ve iade edilmez. 

Belgelendirme Yükümlülüğünün Tam ve Zamanında Uygulanması Halinde  Ceza İndirimi Uygulaması 

Başlamıştır 

1 Seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğine göre; Kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri 

ile ilgili olarak  “TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN 

FORM”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri 

gerekmektedir.   Ayrıca, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde 

ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde 

ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak, tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri içeren “YILLIK TRANSFER 

FİYATLANDIRMASI RAPORU”nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre 

sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri 

zorunludur. Ancak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler dışındaki diğer kurumlar vergisi 

mükellefleri bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi; gelir vergisi mükellefleri de bir takvim yılı içinde 

ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak  tebliğde yer alan bilgi ve belgeleri istenmesi 

durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri gerekmektedir. 

6728 Sayılı Kanunla KVK’nun 11. Maddesine eklenen yeni hükme göre; transfer fiyatlandırmasına ilişkin 

belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli olarak 

uygulanacaktır. 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEME 

KDVK’nun 29. Maddesine göre, mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV’den, 

kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla  hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen 

KDV’ni indirebilmektedirler. Genel indirim mekanizması bu şekilde olmakla birlikte,  indirimlere sınır getiren 30. 

Madde hükmüne göre, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, Gelir ve KVK’na göre kazancın 

tespitinde indirimi kabul edilmeyen ödemeler dolayısıyla  ödenen KDV indirilememektedir. 

KVK’nun 11. Maddesine göre transfer fiyatlaması yoluyla  örtülü dağıtılan kazançlar kurum kazancının tespitinde  

indirim konusu yapılamamaktadır. 
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Bu hükümler çerçevesinde geçmişte, ilişkili şirketlerden gerçekleştirilen mal alımlarında uygulanan fiyatın emsal 

bedelden yüksek olduğu iddiası ile tarhiyat konusu yapılan tutarlara isabet eden  KDV’nin indiriminin red edildiği 

cezalı tarhiyatlar söz konusu olmuş, mükellef ile idare arasında ihtilaflar yaşanmıştı. 

6728 Sayılı Kanunla İndirilemeyecek KDV’nin düzenlendiği 30. Maddeye eklenen hüküm ile bu tartışmalar son 

bulmuştur. Eklenen hükümle birlikte ilgili düzenlemenin son hali  şu şekildedir. 

“Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen 

katma değer vergisi.(6728 sayılı kanunun 44 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm) (5520 sayılı Kanunun 

13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 

41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya 

sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi hariç)” 

Buna göre; transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin olarak KVK’nun 11. Maddesi 

gereğince kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin olarak mükellefçe ödenmiş olan KDV’nin, mükellefin vergiye 

tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den indirilmesi olanaklı hale gelmiştir. 

Saygılarımızla. 
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VERGİ VE MALİ HUKUK HİZMETLERİ 
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Sirküler içeriğinde yer almayan konulara ilişkin olarak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Departmanımızı arayabilir, 

info@finansaleksen.com.tr   elektronik posta adresine sorularınızı iletebilirsiniz. 
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