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İstanbul, 04.03.2020 

DUYURU 464 

 
Konu: Transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan değişiklikler, KDV tevkifat oranındaki 

değişikler ve kimi özelgeler hk. 

 

1. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da 

Değişiklik Yapıldı 

 

25/02/2020 tarihli ve 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile; 

• Transfer fiyatlandırmasında, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla 

oluştuğu durumlarda, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirme yapılması için, en az %10 

oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı aranacağı ve ilişkili kişiler açısından bu 

oranların topluca dikkate alınacağı yönündeki kanuni düzenleme Karar’a yansıtılmıştır. 

• “İşleme dayalı kâr yöntemleri” ibaresi “İşlemsel kâr yöntemleri” olarak değiştirilmiştir. 

İşlemsel kâr yöntemleri, emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde ilişkili kişiler arasındaki 

işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, kâr bölüşüm  yöntemi ve işleme 

dayalı net kâr marjı yöntemidir. 

• Peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süre beş yıla çıkartılmış, anlaşmanın yenilenmesi 

talebi ile ilgili olarak mükellefin İdareye başvuru süresinin ise mevcut anlaşmanın bitiminden 6 ay 

öncesine kadar yapılabilmesi sağlanmıştır. 

• 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 cezasının %50 indirimli olarak uygulanacağı 

belirtilmiştir. 

• Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünün kapsamına genel rapor ve 

ülke bazlı rapor dokümanı dahil edilmiş, bu kapsamda belirli şartları sağlayan mükelleflere yıllık 

transfer fiyatlandırması raporunun yanısıra genel rapor ve ülke bazlı rapor düzenleme zorunluluğu 

getirilmiştir. 

Karara göre belgelendirme; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı 

rapordan oluşur. 

Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin 

kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net 

satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 

hazırlanır. Söz konusu raporun ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar 

hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. İlk genel rapor, 2019 hesap dönemi için 

hazırlanır. Özel hesap dönemine tabi olanlar ilk genel raporu, 

1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlar. 
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Yıllık transfer fiyatlandırması raporu: Mükellefler aşağıda belirtilen işlemlere yönelik 

olarak yıllık transfer fiyatlandırması rapora hazırlar: 

 

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi 

içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler, 

b) Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt 

dışı işlemler, 

c) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kuramlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle 

yaptığı yurt içi işlemler, 

ç) Tüm kuramlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan 

ilişkili kişilerle yaptığı işlemler. 

 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun, kuramlar vergisi beyannamesinin verilme süresine 

kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. 

Mükelleflerin aşağıda sayılan işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak mükelleflerin bu işlemlere ilişkin, söz konusu raporda yer 

alması gereken bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur. 

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde 

faaliyette bulunan kuramlar vergisi mükellefleri dışındaki, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin 

ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemler, 

b) Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemler. 

 

Ülke bazlı rapor:  Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide 

fınansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu 

işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki 

onikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda İdareye sunar. Ülke bazlı 

rapor aşağıdaki bilgileri içerir: 

 

a) Çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir, vergi öncesi 

kâr/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, sermaye, geçmiş yıl 

kârları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi varlıklar, 

b) Çok uluslu işletmeler grubunun, ülke bazında, ilgili ülkede mukim her bir işletmesinin 

adı/unvanı, işletmenin kurulduğu ülke vergisel açıdan mukim olduğu ülkeden farklı ise bu ülkenin adı 

ve her bir işletmenin ana faaliyetleri. 

 

2. KDV Tevkifat Oranı Değişen Teslimler 

 

03.03.2020 Tarih ve 31057 sayılı 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 

Tebliği ile; 1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere; külçe metal teslimlerinde; bakır ve 

alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından 

mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının 

teslimlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 
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3. Kimi Güncel Özelgeler 

 

a. Vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlarda gider pusulası 

düzenlenip düzenlenmeyeceği ve gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk. 

 

10.01.2020 Tarih ve 27575268-105[234-2018-211]-E.14667 sayılı Ankara Vergi Dairesi 

Başkanlığı özelgesi: 

“… vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlarda gider pusulası 

düzenlenmesi gerekmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde vergi mükellefiyeti 

bulunmayan şahıslardan yapılan alımlar için tevkifat yapılacağına dair hüküm bulunmadığından; …' 

e ait geminin edinimi karşılığında yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapmanıza gerek 

bulunmamaktadır.” 

  

b. İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda 

ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk. 

 

17.01.2020 Tarih ve 62030549-120[94-2018/1222]-E.62356 sayılı İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı özelgesi: 

“Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde hizmet erbabına ödenecek; 

 - Kıdem tazminatı tutarının, hizmet erbabının çalıştığı süre dikkate alınarak en yüksek Devlet 

memuruna ödenen azami emekli ikramiyesini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi, 

istisnayı aşan kısmın ise gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması, 

 - İhbar tazminatı ile fazla mesai, yıllık izin ücreti, prim alacağı, ulusal ve genel bayram tatili 

alacağı ve hafta tatili ücretleri; 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca ücret niteliğinde bir 

ödeme olduğundan gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması, 

 gerekmektedir.” 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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