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1 Eylül 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31231

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 4)

 
MADDE 1 – 18/11/2007 tar�hl� ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transfer F�yatlandırması

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebl�ğ (Ser� No: 1)’�n “1- Yasal Düzenlemeler” başlıklı bölümü
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“1- Yasal düzenlemeler
5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun, 6/6/2008 tar�hl� ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k
Yapılması Hakkında Kanun �le 9/8/2016 tar�hl� ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım
Ortamının İy�leşt�r�lmes� Amacıyla Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunla değ�ş�k 13 üncü
maddes�nde yer alan düzenleme aşağıdak� g�b�d�r:

“Transfer f�yatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
Madde 13 – (1) Kurumlar, �l�şk�l� k�ş�lerle emsallere uygunluk �lkes�ne aykırı olarak tesp�t ett�kler� bedel veya

f�yat üzer�nden mal veya h�zmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer
f�yatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, �malat ve �nşaat �şlemler�, k�ralama ve k�raya
verme �şlemler�, ödünç para alınması ve ver�lmes�, �kram�ye, ücret ve benzer� ödemeler� gerekt�ren �şlemler her hal ve
şartta mal veya h�zmet alım ya da satımı olarak değerlend�r�l�r.

(2) İl�şk�l� k�ş�; kurumların kend� ortakları, kurumların veya ortaklarının �lg�l� bulunduğu gerçek k�ş� veya
kurum �le �dares�, denet�m� veya sermayes� bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu
altında bulundurduğu gerçek k�ş� veya kurumları �fade eder. Ortakların eşler�, ortakların veya eşler�n�n üstsoy ve
altsoyu �le üçüncü derece dah�l yansoy hısımları ve kayın hısımları da �l�şk�l� k�ş� sayılır. Kazancın elde ed�ld�ğ� ülke
verg� s�stem�n�n, Türk verg� s�stem�n�n yarattığı verg�lend�rme kapas�tes� �le aynı düzeyde b�r verg�lend�rme �mkânı
sağlayıp sağlamadığı ve b�lg� değ�ş�m� hususunun göz önünde bulundurulması suret�yle Cumhurbaşkanınca �lan ed�len
ülkelerde veya bölgelerde bulunan k�ş�lerle yapılmış tüm �şlemler, �l�şk�l� k�ş�lerle yapılmış sayılır. İl�şk�n�n doğrudan
veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması �ç�n en az
%10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. Ortaklık �l�şk�s� olmadan doğrudan veya dolaylı
olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar �l�şk�l� k�ş� sayılır. İl�şk�l� k�ş�ler
açısından bu oranlar topluca d�kkate alınır.

(3) Emsallere uygunluk �lkes�, �l�şk�l� k�ş�lerle yapılan mal veya h�zmet alım ya da satımında uygulanan f�yat
veya bedel�n, aralarında böyle b�r �l�şk�n�n bulunmaması durumunda oluşacak f�yat veya bedele uygun olmasını �fade
eder. Emsallere uygunluk �lkes� doğrultusunda tesp�t ed�len f�yat veya bedellere �l�şk�n hesaplamalara a�t kayıt, cetvel
ve belgeler�n �spat ed�c� kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.

(4) Kurumlar, �l�şk�l� k�ş�lerle yaptığı �şlemlerde uygulayacağı f�yat veya bedeller�, aşağıdak� yöntemlerden
�şlem�n mah�yet�ne en uygun olanını kullanarak tesp�t eder:

a) Karşılaştırılab�l�r f�yat yöntem�: B�r mükellef�n uygulayacağı emsallere uygun satış f�yatının,
karşılaştırılab�l�r mal veya h�zmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhang� b�r şek�lde �l�şk� bulunmayan
gerçek veya tüzel k�ş�ler�n b�rb�rler�yle yaptıkları �şlemlerde uygulayacağı p�yasa f�yatı �le karşılaştırılarak tesp�t
ed�lmes�n� �fade eder.

b) Mal�yet artı yöntem�: Emsallere uygun f�yatın, �lg�l� mal veya h�zmet mal�yetler�n�n makul b�r brüt kâr oranı
kadar artırılması suret�yle hesaplanmasını �fade eder.

c) Yen�den satış f�yatı yöntem�: Emsallere uygun f�yatın, �şlem konusu mal veya h�zmetler�n aralarında
herhang� b�r şek�lde �l�şk� bulunmayan gerçek veya tüzel k�ş�lere yen�den satılması hal�nde uygulanacak f�yattan,
makul b�r brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını �fade eder.

ç) İşlemsel kâr yöntemler�: Emsallere uygun f�yat veya bedel�n tesp�t�nde, �l�şk�l� k�ş�ler arasındak� �şlemden
doğan kârı esas alan yöntemler� �fade eder. Bu yöntemler, �şleme dayalı net kâr marjı yöntem� ve kâr bölüşüm
yöntem�d�r. İşleme dayalı net kâr marjı yöntem�, mükellef�n kontrol altındak� b�r �şlemden; mal�yetler, satışlar veya
varlıklar g�b� �lg�l� ve uygun b�r temele dayanarak tesp�t ett�ğ� net kâr marjının �ncelenmes� esasına dayanır. Kâr
bölüşüm yöntem�, �l�şk�l� k�ş�ler�n b�r veya daha fazla sayıdak� kontrol altındak� �şlemlere �l�şk�n toplam faal�yet kârı
ya da zararının, üstlend�kler� �şlevler ve yüklend�kler� r�skler n�spet�nde �l�şk�l� k�ş�ler arasında emsallere uygun olarak
bölüştürülmes� esasına dayanır.
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d) Emsallere uygun f�yata yukarıdak� yöntemlerden herhang� b�r�s� �le ulaşma olanağı yoksa mükellef, �şlem�n
n�tel�ğ�ne uygun olarak kend� bel�rleyeceğ� b�r yöntem� de kullanab�l�r.

(5) İl�şk�l� k�ş�lerle yapılan mal veya h�zmet alım ya da satımında uygulanacak f�yat veya bedel�n tesp�t�ne
�l�şk�n yöntemler, mükellef�n taleb� üzer�ne Mal�ye Bakanlığı �le anlaşılarak bel�rleneb�l�r. Bu şek�lde bel�rlenen
yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tesp�t ed�len süre ve şartlar dah�l�nde kes�nl�k taşır. Mükellef ve Bakanlık,
bel�rlenen yöntem�n zamanaşımına uğramamış geçm�ş verg�lend�rme dönemler�ne de tatb�k ed�lmes�n�, Verg� Usul
Kanununun p�şmanlık ve ıslah hükümler�n�n uygulanmasının mümkün olması �le anlaşma koşullarının bu dönemlerde
de geçerl� olması hâl�nde, anlaşma kapsamına almak suret�yle sağlayab�l�r. Bu durumda, �mzalanan anlaşma söz
konusu hükümlerde yer alan haber verme d�lekçes� yer�ne geçer, beyan ve ödeme �şlemler� buna göre tekemmül
ett�r�l�r. Anlaşmanın geçm�ş verg�lend�rme dönemler�ne uygulanması sebeb�yle daha önceden ödenen verg�ler ret ve
�ade ed�lmez.

(6) Tamamen veya kısmen transfer f�yatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gel�r ve Kurumlar
Verg�s� kanunlarının uygulamasında, bu maddedek� şartların gerçekleşt�ğ� hesap dönem�n�n son günü �t�barıyla
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler �ç�n ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan verg�lend�rme
�şlemler�, taraf olan mükellefler nezd�nde buna göre düzelt�l�r. Şu kadar k�, bu düzeltmen�n yapılması �ç�n örtülü
kazanç dağıtan kurum adına tarh ed�len verg�ler�n kes�nleşm�ş ve ödenm�ş olması şarttır.

(7) Tam mükellef kurumlar �le yabancı kurumların Türk�ye’dek� �şyer� veya da�m� tems�lc�ler�n�n aralarında
�l�şk�l� k�ş� kapsamında gerçekleşt�rd�kler� yurt �ç�ndek� �şlemler neden�yle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü
Haz�ne zararının doğması şartına bağlıdır. Haz�ne zararından kasıt, emsallere uygunluk �lkes�ne aykırı olarak tesp�t
ed�len f�yat ve bedeller neden�yle kurum ve �l�şk�l� k�ş�ler adına tahakkuk ett�r�lmes� gereken her türlü verg� toplamının
eks�k veya geç tahakkuk ett�r�lmes�d�r.

(8) Transfer f�yatlandırmasına �l�şk�n belgelend�rme yükümlülükler�n�n tam ve zamanında yer�ne get�r�lm�ş
olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç neden�yle zamanında tahakkuk ett�r�lmem�ş veya eks�k tahakkuk
ett�r�lm�ş verg�ler �ç�n verg� z�yaı cezası (Verg� Usul Kanununun 359 uncu maddes�nde yazılı f��llerle verg� z�yaına
sebeb�yet ver�lmes� hal� har�ç) %50 �nd�r�ml� olarak uygulanır.

(9) Cumhurbaşkanı; �k�nc� fıkrada yer alan oranları, gerçek k�ş�ler, kurumlar, doğrudan veya dolaylı ortaklar
�t�barıyla ya da ortaklık payının ed�n�m şekl�ne göre topluca veya ayrı ayrı %1’e kadar �nd�rmeye, %25’e kadar
çıkarmaya, oran şartını kaldırmaya; beş�nc� fıkrada yer alan sürey� beş yıla kadar artırmaya, belgelend�rme
yükümlülükler� ve bu yükümlülükler kapsamına, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, yurt dışında yer alan �l�şk�l�
k�ş�ler�n faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg�ler�n dâh�l ed�lmes� zorunluluğu get�rmeye; bu b�lg�ler�n uluslararası anlaşmalar
çerçeves�nde d�ğer ülkelerle karşılıklı olarak paylaşılmasına �l�şk�n usullerle transfer f�yatlandırması �le �lg�l� d�ğer
usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

Aynı Kanunun “Kabul ed�lmeyen �nd�r�mler” başlıklı 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde,
transfer f�yatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tesp�t�nde �nd�r�m�n�n kabul
ed�lmed�ğ� hükme bağlanmıştır.

D�ğer taraftan, 5615 sayılı Kanunla Gel�r Verg�s� Kanununun “G�der kabul ed�lmeyen ödemeler” başlıklı 41
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına eklenen (5) numaralı bentte yapılan düzenleme aşağıdak� g�b�d�r:

“5. Bu fıkranın 1 �lâ 4 numaralı bentler�nde yazılı olan �şlemler har�ç olmak üzere, teşebbüs sah�b�n�n, �l�şk�l�
k�ş�lerle emsallere uygunluk �lkes�ne aykırı olarak tesp�t ed�len bedel veya f�yatlar üzer�nden mal veya h�zmet alım ya
da satımında bulunması hal�nde, emsallere uygun bedel veya f�yatlar �le teşebbüs sah�b�nce uygulanmış bedel veya
f�yat arasındak� �şletme aleyh�ne oluşan farklar �şletmeden çek�lm�ş sayılır.

Teşebbüs sah�b�n�n eş�, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dah�l yansoy ve kayın hısımları �le doğrudan veya
dolaylı ortağı bulunduğu ş�rketler, bu ş�rketler�n ortakları, bu ş�rketler�n �dares�, denet�m� veya sermayes� bakımından
kontrolü altında bulunan d�ğer ş�rketler �l�şk�l� k�ş� sayılır.

Bu bent uygulamasında, �malat ve �nşaat, k�ralama ve k�raya verme, ödünç para alınması veya ver�lmes�, ücret,
�kram�ye ve benzer� ödemeler� gerekt�ren �şlemler, her hâl ve şartta mal veya h�zmet alım ya da satımı olarak
değerlend�r�l�r.

İşletmeden çek�lm�ş sayılan farklar, �l�şk�l� k�ş� tarafından beyan ed�lm�ş gel�r veya kurumlar verg�s�
matrahının hesabında d�kkate alınmış �se �l�şk�l� k�ş�n�n verg�lend�rme �şlemler� buna göre düzelt�l�r. İl�şk�l� k�ş�ler ve
bu k�ş�lerle yapılan �şlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Verg�s�
Kanununun 13 üncü maddes� hükmü uygulanır.””

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n “3- İl�şk�l� K�ş�” başlıklı bölümünün b�r�nc� paragrafından sonra gelmek üzere
aşağıdak� paragraf eklenm�ş, mevcut dördüncü paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, mevcut beş�nc� paragrafında
yer alan “Bakanlar Kurulu’nca” �bares� “Cumhurbaşkanınca” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı bölümün sonuna “3.1-
Kurumlar Verg�s� Kanunu’nun Uygulamasında İl�şk�l� K�ş�” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdak�
paragraf eklenm�ş ve “3.2- Gel�r Verg�s� Kanunu’nun Uygulamasında İl�şk�l� K�ş�” başlıklı bölümünden sonra gelmek
üzere aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.

“İl�şk�n�n doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı
kapsamında sayılması �ç�n en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. Ortaklık �l�şk�s�
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olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar
�l�şk�l� k�ş� sayılır. İl�şk�l� k�ş�ler açısından bu oranlar topluca d�kkate alınır. Bu hüküm teşebbüs sah�b� �ç�n de
uygulanır.”

“Örneğ�n, (ABC) Ad� Ortaklığının ortağı olan gerçek k�ş� (A), aynı zamanda (D) Ltd. Şt�.’de de ortaklık
payına sah�pt�r. Bu durumda, (ABC) Ad� Ortaklığı ve (D) Ltd. Şt�. �l�şk�l� k�ş�d�r.”

“Bu Tebl�ğ�n 3.1 ve 3.2 başlıklı bölümler�nde, Kurumlar Verg�s� Kanunu ve Gel�r Verg�s� Kanunu
uygulamasında �l�şk�l� k�ş�ler açıklanmış olup �l�şk�n�n doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu
durumlarda, �l�şk�l� k�ş�ler arasında gerçekleşen �şlemler�n örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılıp sayılmayacağı
konusunda, Tebl�ğ�n 3.3 başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar d�kkate alınır.”

“3.3- İl�şk�n�n Doğrudan veya Dolaylı Olarak Ortaklık Kanalıyla Oluştuğu Durumların Örtülü Kazanç
Dağıtımı Kapsamında Sayılması �ç�n %10 Ortaklık, Oy veya Kâr Payı Şartı

6728 sayılı Kanunun 59 uncu maddes�yle 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yapılan
değ�ş�kl�k uyarınca, �l�şk�n�n doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç
dağıtımı kapsamında sayılması �ç�n en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranmaktadır.
İl�şk�l� k�ş�ler açısından bu oranlar topluca d�kkate alınır.

D�ğer taraftan, ortaklık �l�şk�s� olup olmadığına veya ortaklık oranına bakılmaksızın, kurumun �dares�,
denet�m� veya sermayes� bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında
bulundurduğu k�ş�ler arasında gerçekleşen �şlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümler� kapsamında değerlend�r�l�r.

Aşağıdak� örneklerde ortaklık �le oy veya kâr payı hakkının eş�t olduğu kabul ed�lm�şt�r:
Örnek 1:
(X) Ltd. Şt�. (Y) A.Ş.’n�n %20 oranında ortağıdır. Bu durumda, (X) ve (Y) arasındak� �l�şk�n�n boyutu

Kanunda bel�rt�len %10 şartını karşıladığı �ç�n bu �k� kurum arasında gerçekleşen �şlemler örtülü kazanç dağıtımı
hükümler� kapsamında değerlend�r�l�r.

Örnek 2:
(X) Ltd. Şt�. (Y) A.Ş.’n�n %20 oranında ortağı, (Y) A.Ş.’de (Z) Ltd. Şt�.’n�n %80 oranında ortağıdır. Bu

durumda, (X) ve (Z) �l�şk�l� k�ş� olup aralarındak� ortaklık �l�şk�s� (%20*%80 =) %16, Kanunda bel�rt�len %10 şartını
karşıladığı �ç�n (X) ve (Z) arasında gerçekleşen �şlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümler� kapsamında değerlend�r�l�r.

Örnek 3:
(B) A.Ş. (A) Ltd. Şt�.’n�n %50 oranında ortağı, (C) A.Ş. (B) A.Ş.’n�n %40 oranında ortağı, (D) gerçek k�ş�s� de

(C) kurumunun %20 oranında ortağıdır. (A) kurumu �le (D) gerçek k�ş�s� arasındak� �l�şk�, (B) kurumunun (A)
kurumuna ortak olması, (D) gerçek k�ş�s�n�n de (B) kurumunun ortağı olan (C) kurumunun ortağı olması neden�yle
oluşmaktadır. Bu nedenle (A) kurumu ve (D) gerçek k�ş�s� arasındak� ortaklık �l�şk�s�n�n boyutu, bu üç ayrı ortaklık
oranın çarpılması suret�yle tesp�t ed�l�r. Bu durumda, (%20*%40*%50 =) %4 oranı Kanunda bel�rt�len %10 şartını
karşılamadığı �ç�n (A) kurumu ve (D) gerçek k�ş�s� arasında gerçekleşen �şlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümler�
kapsamında değerlend�r�lmez.

Bu örnekte (D) gerçek k�ş�s� aynı zamanda (A) kurumunun %7 oranında ortağı olsaydı, (A) kurumu �le (D)
gerçek k�ş�s� arasındak� �l�şk�n�n boyutu hesaplanırken, bu ortaklık payının da d�kkate alınması gerek�rd�. Bu durumda,
[%7+(%20*%40*%50) =] %11, Kanunda bel�rt�len %10 şartını karşıladığı �ç�n (D) gerçek k�ş�s� �le (A) kurumu
arasında gerçekleşen �şlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümler� kapsamında değerlend�r�l�r.
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Örnek 4:
(A) ve (B) gerçek k�ş�ler� kardeş olup (C) kurumunun ayrı ayrı %5 oranında ortağıdır. Tebl�ğ�n 3.1.5

bölümünde açıklandığı üzere, transfer f�yatlandırması bakımından ortakların veya eşler�n�n anne, baba, büyükanne ve
büyükbabaları, çocukları ve torunları �le üçüncü derece dah�l yansoy hısımları ve kayın hısımları �l�şk�l� k�ş�
sayılmaktadır. Bu durumda, (A) ve (B) gerçek k�ş�ler� kardeş olmaları vasfıyla �l�şk�l� k�ş� olup bu k�ş�ler�n (C)
kurumunda olan ortaklık paylarının toplamı (%5+%5 =) %10, Kanunda bel�rt�len %10 şartını karşıladığı �ç�n (A) ve
(B) gerçek k�ş�ler� �le (C) kurumu arasında gerçekleşen �şlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümler� kapsamında
değerlend�r�l�r.

Örnek 5:
(M) gerçek k�ş�s� (K) A.Ş.’n�n %1 oranında ortağı ve aynı zamanda bu kurumun genel müdürüdür. (M) gerçek

k�ş�s� �dare ve denet�m bakımından (K) kurumu �le �l�şk�l� olduğu �ç�n aralarındak� ortaklık �l�şk�s�n�n boyutuna
bakılmaksızın (M) gerçek k�ş�s� �le (K) kurumu arasında gerçekleşen �şlemler [(M) gerçek k�ş�s� �le (K) kurumu
arasında �st�hdam �l�şk�s� kapsamında gerçekleşen �şlemler har�ç] örtülü kazanç dağıtımı hükümler� kapsamında
değerlend�r�l�r.

Örnek 6:
(M) gerçek k�ş�s� (K) A.Ş.’n�n %9 oranında ortağıdır. (N) de (M)’n�n eş�d�r. (N) gerçek k�ş�s� �le (K) kurumu

arasındak� �l�şk�, eş�n�n (K) kurumuna ortak olması sebeb�yle oluşmaktadır. (M) gerçek k�ş�s� �le (K) kurumu arasında
gerçekleşen �şlemler, aralarındak� ortaklık �l�şk�s�n�n Kanunda bel�rt�len %10 şartının altında olması neden�yle örtülü
kazanç dağıtımı hükümler� kapsamında değerlend�r�lmez. Bu durumda aralarında başka b�r �l�şk� kaynağı olmaması
kaydıyla, (M) gerçek k�ş�s�n�n eş� (N) �le (K) kurumu arasında gerçekleşen �şlemler de örtülü kazanç dağıtımı
hükümler� kapsamında değerlend�r�lmez.

Örnek 7:
(X) A.Ş. (A) Ltd. Şt�. ve (B) Ltd. Şt�.’ye sırasıyla %50 ve %40 oranında ortaktır. (A) ve (B) kurumları da (K)

Ltd. Şt�.’n�n sırasıyla %16 ve %8 oranında ortağıdır. (X) ve (K) kurumları arasındak� �l�şk� (A) ve (B) kurumları
aracılığıyla oluşmakta olup aralarındak� ortaklık �l�şk�s�n�n boyutu (A) ve (B) kurumlarının (K) kurumundak� ortaklık
oranı ve bu kurumların (X) kurumu �le aralarındak� ortaklık �l�şk�s� d�kkate alınarak hesaplanır. Bu durumda,
(%50*%16+%40*%8 =) %11,2, Kanunda bel�rt�len %10 şartını karşıladığı �ç�n (X) kurumu ve (K) kurumu arasında
gerçekleşen �şlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümler� kapsamında değerlend�r�l�r.
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MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n “5- Emsallere Uygun F�yat ya da Bedel�n Tesp�t�nde Kullanılan Yöntemler”
başlıklı bölümünün �k�nc� ve üçüncü paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Emsallere uygun f�yat veya bedeller, geleneksel �şlem yöntemler� olarak adlandırılan karşılaştırılab�l�r f�yat
yöntem�, mal�yet artı yöntem� ve yen�den satış f�yatı yöntemler� �le �şlemsel kâr yöntemler� olarak adlandırılan kâr
bölüşüm yöntem� ve �şleme dayalı net kâr marjı yöntemler�nden �şlem�n mah�yet�ne en uygun olan yöntem
kullanılarak tesp�t ed�l�r. Bu yöntemler arasında herhang� b�r öncel�k sırası yoktur. Bununla b�rl�kte, yöntemler�n eş�t
şek�lde uygulanab�l�r olduğu durumlarda geleneksel �şlem yöntemler� �şlemsel kâr yöntemler�ne terc�h ed�l�r.

Emsallere uygun f�yata yukarıda sayılan yöntemlerden herhang� b�r�s�yle ulaşma olanağı yoksa; mükellef,
�şlem�n n�tel�ğ�ne uygun olarak kend� bel�rleyeb�leceğ� ve daha doğru sonuç verd�ğ�ne �nandığı b�r yöntem� de
kullanab�l�r. İşley�ş s�stem� mükellefler tarafından bel�rlenecek bu yöntem�n de emsallere uygunluk �lkes�ne göre tesp�t
ed�lmes� zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n “6.2.3- Değerlend�rme ve anal�z” başlıklı bölümünün dördüncü paragrafı �le “6.3-
Anlaşmanın süres�” başlıklı bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, “6.5.1- Anlaşmanın yen�lenmes�” başlıklı
bölümünün b�r�nc� paragrafında yer alan “en az dokuz ay önce” �bares� “en az altı ay önce” olarak değ�şt�r�lm�ş ve
aynı bölümün �k�nc� paragrafında yer alan “b�r dönem daha” �bares� “aynen devam ett�r�lmes�n� veya gerekl� görülen
sınırlı değ�ş�kl�kler�n yapılması suret�yle” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“Gerekl� ver�ler tamamlandıktan sonra karşılaştırılab�l�r �şlemler�n, �şlev anal�z�n�n, emsal arama sürec�n�n,
uygulanab�l�r yöntemler�n, anlaşma şartlarının, �şlem düzelt�mler�n�n ve d�ğer temel hususların seç�m ve
değerlend�rmes� yapılır.”

“6.3- Anlaşmanın süres�
Peş�n f�yatlandırma anlaşmasının süres� en fazla beş yıl olup �mzalandığı tar�hten �t�baren anlaşmada

bel�rlenen süre ve şartlar dâh�l�nde hüküm �fade eder. Örneğ�n, mükellef tarafından 2/12/2019 tar�h�nde yapılan
başvuru sonucunda devam eden sürec�n 31/8/2020 tar�h�nde �mzalanan anlaşma �le sonuçlanmış olması durumunda,
mükellef ve İdare, anlaşmanın beş yıl uygulanması hususunda mutabakata varab�l�r. Bu durumda, anlaşmada bel�rt�len
süre ve şartlar dâh�l�nde, anlaşmanın �mzalandığı 31/8/2020 tar�h�nden �t�baren hüküm �fade etmek üzere; 2020, 2021,
2022, 2023 ve 2024 hesap dönemler� �ç�n uygulanab�leceğ� g�b� taraflar anlaşmanın süres�n�n 2021 hesap dönem�nden
�t�baren başlamasını da kararlaştırab�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n “7- Mükelleflerden İstenecek Belgeler” başlıklı bölümü başlığı �le b�rl�kte
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“7- Belgelend�rme
Transfer f�yatlandırması belgelend�rme yükümlülükler�; genel rapor, yıllık transfer f�yatlandırması raporu, ülke

bazlı raporlamaya �l�şk�n b�ld�r�m formu ve ülke bazlı rapor �le transfer f�yatlandırması, kontrol ed�len yabancı kurum
ve örtülü sermayeye �l�şk�n formdan oluşur. Söz konusu raporların ve formların 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 148
�nc�, 149 uncu ve mükerrer 257 nc� maddeler� hükümler� uyarınca, bu Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde yer alan süre ve
formatta hazırlanarak İdareye veya verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanlara �braz ed�lmes� gerekmekted�r.

İdare, gerekl� gördüğü takd�rde mükelleften düzenl� olarak veya münfer�den, �lave b�lg� ve belge taleb�nde
bulunab�l�r. İlg�l� b�lg� ve belgeler�n yabancı d�lde yazılmış olmaları hal�nde, bunların Türkçe çev�r�ler�n�n de �braz
ed�lmes� zorunludur.

7.1- Belgelend�rmeye İl�şk�n Tanımlar
a) Grup: Ortaklık ya da kontrol �l�şk�s� aracılığıyla bağlı olan ve yürürlüktek� muhasebe ve f�nansal raporlama

standartları uyarınca, konsol�de f�nansal tablolar hazırlaması gereken ya da gruptak� herhang� b�r �şletmen�n h�sseler�
borsada �şlem görse �d�, konsol�de f�nansal tablolar hazırlaması gerekecek olan �şletmeler�n tümünü �fade eder.

b) Çok uluslu �şletmeler grubu: Farklı ülkelerde muk�m olan �k� veya daha fazla �şletmen�n dah�l olduğu grubu
veya b�r �şletmen�n başka b�r ülkede �şyer� veya da�m� tems�lc�s� aracılığıyla faal�yette bulunmasından dolayı verg�ye
tab� olması neden�yle oluşan grubu �fade eder.

c) İşletme: Çok uluslu �şletmeler grubunun konsol�de f�nansal tablolarına dah�l ed�lm�ş ayrı t�car� b�r�m�n�,
�şyer� veya da�m� tems�lc�s�n� �fade etmekte olup çok uluslu �şletmeler grubunun bağlı �şletmeler�n� kapsar. Sadece
büyüklük veya önem dereces� bakımından çok uluslu �şletmeler grubunun konsol�de f�nansal tablolarının dışında
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tutulmuş ayrı t�car� b�r�mler ve herhang� b�r amaçla ayrı f�nansal tabloların hazırlandığı �şyer� veya da�m� tems�lc�ler
de �şletme kapsamı �ç�nded�r.

ç) Raporlayan �şletme: Çok uluslu �şletmeler grubu adına, ülke bazlı raporu sunacak olan �şletmey� �fade eder.
N�ha� ana �şletmes� Türk�ye’de muk�m olan çok uluslu �şletmeler grubunda, ülke bazlı raporu İdareye n�ha� ana
�şletme sunar. Ancak, vek�l �şletme veya çok uluslu �şletmeler grubunun Türk�ye’de muk�m �şletmeler�nden b�r� de
raporlayan �şletme olab�l�r.

d) N�ha� ana �şletme: Çok uluslu �şletmeler grubunun, �şletmen�n muk�m olduğu ülkede uygulanan muhasebe
ve f�nansal raporlama standartları uyarınca, konsol�de f�nansal tablolar hazırlaması gereken ya da h�sseler�, muk�m
olduğu ülkede borsada �şlem görse �d�, konsol�de f�nansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hak�m �şletmes�n� �fade
eder.

e) Vek�l �şletme: Çok uluslu �şletmeler grubu tarafından n�ha� ana �şletmeye yegâne vek�l olarak tay�n ed�lm�ş
ve ülke bazlı raporu çok uluslu �şletmeler grubu adına sunacak olan �şletmey� �fade eder.

f) Yetk�l� makam anlaşması: Uluslararası b�r anlaşmaya taraf olan ülkeler�n yetk�l� makamları arasında olan ve
taraf ülkeler arasında ülke bazlı raporun değ�ş�m�n� sağlayan anlaşmayı �fade eder.

g) Uluslararası anlaşma: 30/10/2017 tar�hl� ve 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le onaylanan ve
ülkeler arasında verg� konularında b�lg� değ�ş�m� �ç�n yasal yetk� sağlayan “Verg� Konularında Karşılıklı İdar�
Yardımlaşma Sözleşmes�”n�, �k� veya çok taraflı verg� anlaşmalarını ya da verg� konularında b�lg� değ�ş�m�
anlaşmalarını �fade eder.

ğ) S�stem�k hata: Ülke bazlı raporun değ�ş�m�ne �l�şk�n anlaşmaya taraf olan d�ğer ülke �dares�n�n ülke bazlı
raporun otomat�k değ�ş�m�n� askıya almasını ya da kend� ülke verg� �dares�ne sunulan b�r ülke bazlı raporu otomat�k
olarak İdareye sunmamasını �fade eder.

h) Konsol�de grup gel�r�: Konsol�de f�nansal tablolarda ayrı olarak yer alan tüm gel�r, kazanç ve hasılat
unsurlarının toplamını �fade eder.

7.2- Genel Rapor
Genel rapor, çok uluslu �şletmeler grubuna bağlı ve b�r öncek� hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s�

beyannames� ek�nde yer alan b�lançodak� akt�f büyüklüğü ve gel�r tablosundak� net satışlar tutarının her �k�s� de 500
m�lyon TL ve üzer�nde olan kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından hazırlanır.

Buna göre, b�r hesap dönem� �le �lg�l� genel rapor hazırlanması �ç�n;
a) Çok uluslu �şletmeler grubuna bağlı b�r kurumlar verg�s� mükellef� olması,
b) İlg�l� hesap dönem�nden b�r öncek� hesap dönem�ne �l�şk�n kurumlar verg�s� beyannames� ek�nde yer alan

b�lançodak� akt�f büyüklüğü ve gel�r tablosundak� net satışlar tutarının her �k�s�n�n de 500 m�lyon TL ve üzer�nde
olması gerekmekted�r.

Genel raporun hazırlanması �le �lg�l� olarak;
a) Akt�f büyüklük; b�lançoda yer alan varlıklar toplamını,
b) Net satışlar; gel�r tablosunda net satışlar satırındak� yıllık net satış hasılat tutarını (gel�r tablosunda net

satışlar tutarı yer almayan mükellefler�n, ana/esas faal�yetler�ne �l�şk�n gel�r tutarını “net satışlar” olarak d�kkate
almaları gerekmekted�r.)

�fade eder.
Genel raporun, çok uluslu �şletmeler grubuna bağlı kurumlar verg�s� mükellefler� tarafından, �lg�l� hesap

dönem�n� tak�p eden hesap dönem�n�n sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erd�kten sonra �stenmes�
durumunda, İdareye veya verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanlara �braz ed�lmes� gerekmekted�r.

Çok uluslu �şletmeler grubuna bağlı kurumlar verg�s� mükellef�, yurt dışında bulunan b�r grup �şletmes�
tarafından grup adına hazırlanmış b�r genel raporu da, �stenmes� durumunda İdareye veya verg� �ncelemes� yapmaya
yetk�l� olanlara �braz edeb�l�r. Söz konusu raporun yabancı d�lde hazırlanmış olması hal�nde Türkçe çev�r�s� de
sunulur. Çok uluslu �şletmeler grubuna bağlı Türk�ye’de b�rden fazla kurumlar verg�s� mükellef� olması durumunda,
genel rapor d�ğerler� adına grup �şletmeler�nden b�r� tarafından hazırlanab�l�r. Bu durumda raporu hazırlayan �şletme
d�ğer hang� �şletmeler adına bu raporu hazırladığını raporda açıkça bel�rt�r.

İlk genel raporun, 2019 hesap dönem� �ç�n 31/12/2020 tar�h�ne kadar hazırlanması ve bu tar�hten sonra
�stenmes� durumunda, İdareye veya verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanlara �braz ed�lmes� gerekmekted�r. Özel
hesap dönem�ne tab� olanlar �lk genel raporu, 1/1/2019’dan sonra başlayan hesap dönem� �ç�n hazırlar.

Genel rapor, çok uluslu �şletmeler grubunun (Bu bölümle �lg�l� olarak, çok uluslu �şletmeler grubu bundan
sonra “grup” olarak adlandırılacaktır.) organ�zasyon yapısı, �şletme faal�yetler�n�n tanımı, sah�p olduğu gayr�madd�
hakları, grup �ç� f�nansal �şlemler� �le grubun f�nansal ve verg�sel durumunu �çerecek şek�lde beş ana kategor�den
oluşur. Bu kategor�ler�n mah�yet� aşağıda açıklanmıştır:

a) Organ�zasyon yapısı
1) Grubun hukuk� ve ortaklık yapısı �le faal olan �şletmeler�n coğraf� konumunu gösteren b�lg�ler şeması.
b) Grubun �şletme faal�yetler�n�n tanımı
1) İşletme kârını oluşturan temel unsurlar,
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2) Grup c�rosunun %5’�nden fazlasına tekabül eden m�ktardak� ürün ve h�zmetler �le grup tarafından sunulan
en büyük beş ürün veya h�zmete �l�şk�n tedar�k z�nc�r�n�n açıklanması,

3) Yukarıdak� ürün ve h�zmetler açısından büyük coğraf� pazarlara �l�şk�n b�lg�ler,
4) Ar-Ge h�zmetler� dışında grup üyeler� arasında düzenlenen öneml� h�zmet sözleşmeler�n� gösteren tablo ve

kısa açıklamalar �le grup �ç� h�zmetler �ç�n f�yat tesp�t�ne ve h�zmet mal�yetler�n�n dağılımına �l�şk�n transfer
f�yatlandırma pol�t�kası ve öneml� h�zmetler� sağlayan bell� başlı lokasyonlar hakkında açıklamalar,

5) Gerçekleşt�r�len öneml� �şlevler, üstlen�len öneml� r�skler ve kullanılan öneml� varlıklar temel�nde, her b�r
grup �şletmes� tarafından grup bünyes�nde yaratılan değere yapılan katkıları açıklayan �şlev anal�z�,

6) İlg�l� hesap dönem� �ç�nde, �şletmeler�n öneml� mah�yettek� yen�den yapılandırma, dev�r ve satış
�şlemler�n�n açıklanması.

c) Grubun sah�p olduğu gayr�madd� haklar
1) Gayr�madd� hakların gel�şt�r�lmes�, mülk�yet� ve kullanımına �l�şk�n grubun ayrıntılı stratej�s� hakkında

açıklamalar �le bell� başlı Ar-Ge tes�sler�n�n ve Ar-Ge yönet�m merkez�n�n lokasyonuna �l�şk�n açıklamalar,
2) Transfer f�yatlandırması amaçları bakımından grubun sah�p olduğu öneml� gayr�madd� haklar ve bunların

hang� grup üyes�n�n mülk�yet�nde olduğunu gösteren l�ste,
3) Mal�yet katkı anlaşmaları, temel araştırma h�zmet sözleşmeler� ve l�sans anlaşmaları dah�l gayr�madd�

haklarla �lg�l� �l�şk�l� k�ş�ler arasında yapılan sözleşmeler�n l�stes�,
4) Ar-Ge ve gayr�madd� haklarla �lg�l� grubun transfer f�yatlandırması pol�t�kalarını açıklayan b�lg�ler,
5) Hesap dönem� �ç�nde, �l�şk�l� k�ş�ler arasında gerçekleşen öneml� gayr�madd� hak transferler� hakkında genel

açıklamalar (�lg�l� �şletmeler�, ülkeler� ve yapılan ödemeler� de �çerecek şek�lde).
ç) Grup �ç� f�nansal �şlemler
1) İl�şk�s�z taraflarla yapılan öneml� f�nansal anlaşmalar dah�l, grubun nasıl f�nanse ed�ld�ğ�ne �l�şk�n

açıklamalar,
2) Grup adına merkez� f�nansman �şlev� üstlenen grup üyeler�ne �l�şk�n tanımlamalar (bu �şletmeler�n etk�n

yönet�m merkez�n�n yer� ve kurulduğu ülke b�lg�ler� dah�l),
3) İl�şk�l� k�ş�ler arasındak� f�nansman sözleşmeler�ne �l�şk�n grubun genel transfer f�yatlandırması pol�t�kaları

hakkında genel açıklamalar.
d) Grubun f�nansal ve verg�sel durumu
1) Hesap dönem� �le �lg�l� olarak f�nansal raporlama, yasal mevzuat, �ç yönet�m, verg� veya başka amaçlar

neden�yle hazırlanmış olan grubun konsol�de f�nansal tabloları,
2) Grubun yürürlükte olan tek taraflı peş�n f�yatlandırma anlaşmalarının ve d�ğer verg� �dareler� tarafından

ver�len, gel�r�n ülkeler arasındak� dağılımına �l�şk�n özelgeler�n l�stes� �le bunlara �l�şk�n özet b�lg�ler.
Çok uluslu �şletmeler grubunun farklı �ş kollarında faal�yet göstermes� ve genel raporun bu �ş kolları �t�barıyla

düzenlenmes�n�n uygun olması hal�nde, genel rapor bu şek�lde hazırlanab�l�r. Bu durumda, merkez� grup fonks�yonları
ve �ş kolları arasındak� �şlemler�n rapora yansıtılmasında gereken özen göster�lmel�d�r.

7.3- Yıllık Transfer F�yatlandırması Raporu
Yıllık transfer f�yatlandırması raporunun, Ek-4’te yer alan formata uygun şek�lde, kurumlar verg�s�

beyannames�n�n ver�lme süres�ne kadar hazırlanması ve bu süre sona erd�kten sonra, �stenmes� durumunda, İdareye
veya verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanlara �braz ed�lmes� zorunludur.

7.3.1- Kapsama G�ren Mükellefler ve İşlemler
Mükellefler, aşağıda bel�rt�len �şlemlere yönel�k olarak “yıllık transfer f�yatlandırması raporu” hazırlar:
a) Büyük Mükellefler Verg� Da�res� Başkanlığına kayıtlı mükellefler�n b�r hesap dönem� �ç�nde �l�şk�l� k�ş�lerle

yaptığı yurt �ç� ve yurt dışı �şlemler,
b) D�ğer kurumlar verg�s� mükellefler�n�n b�r hesap dönem� �ç�nde �l�şk�l� k�ş�lerle yaptığı yurt dışı �şlemler,
c) Serbest bölgelerde faal�yette bulunan kurumlar verg�s� mükellefler�n�n �l�şk�l� k�ş�lerle yaptığı yurt �ç�

�şlemler,
ç) Tüm kurumlar verg�s� mükellefler�n�n yurt dışı şubeler� ve serbest bölgelerde bulunan �l�şk�l� k�ş�lerle

(serbest bölgedek� şubeler� dah�l) yaptığı �şlemler.
Kurumlar verg�s� mükellefler�n�n yurt dışında faal�yette bulunan şubeler�n�n veya serbest bölgede faal�yette

bulunan şubeler�n�n ayrıca rapor hazırlamasına gerek bulunmamaktadır.
7.3.2- Kapsama G�rmeyen Mükellefler ve İşlemler
Mükellefler�n aşağıda sayılan �şlemler �ç�n yıllık transfer f�yatlandırması raporu hazırlama zorunluluğu

bulunmamaktadır. Ancak mükellefler�n bu �şlemlere �l�şk�n söz konusu raporda yer alması gereken b�lg� ve belgeler�,
�stenmes� durumunda, İdareye veya verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanlara �braz etmeler� gerek�r.

a) Büyük Mükellefler Verg� Da�res� Başkanlığına kayıtlı mükellefler �le serbest bölgelerde faal�yette bulunan
kurumlar verg�s� mükellefler� dışındak� d�ğer kurumlar verg�s� mükellefler�n�n �l�şk�l� k�ş�lerle yaptıkları yurt �ç�
�şlemler,

b) Serbest bölgelerde faal�yette bulunan kurumlar verg�s� mükellefler�n�n �l�şk�l� k�ş�lerle yaptıkları yurt dışı
�şlemler,
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c) Gel�r verg�s� mükellefler�n�n �l�şk�l� k�ş�lerle yaptıkları yurt �ç� ve yurt dışı �şlemler.
7.3.3- Yıllık Transfer F�yatlandırması Raporunda Yer Alması Gereken B�lg� ve Belgeler
Yıllık transfer f�yatlandırması raporunda yer alması gereken b�lg� ve belgeler aşağıdak� g�b�d�r:
a) Mükellef�n faal�yetler�n�n tanımı, organ�zasyon yapısı (merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, �ç�nde

bulunduğu sektör, ekonom�k ve hukuk� geçm�ş� hakkında özet b�lg�ler, �l�şk�l� k�ş�ler�n tanımı (verg� k�ml�k
numaraları/T.C. k�ml�k numaraları, adresler�, telefon numaraları ve benzer�) ve bu k�ş�ler arasındak� mülk�yet
�l�şk�ler�ne �l�şk�n b�lg�ler,

b) Gerçekleşt�r�len �şlevler�, üstlen�len r�skler� ve kullanılan varlıkları �çeren tüm b�lg�ler,
c) İşlem konusu yıla �l�şk�n ürün f�yat l�steler�ne �l�şk�n genel b�lg� (Ayrıntılı b�lg� ve belgeler�n yıllık transfer

f�yatlandırması raporuna eklenmes� gerekl� olmayıp �stenmes� hal�nde �braz ed�lmes� gerekmekted�r.),
ç) İşlem konusu yıla �l�şk�n üret�m mal�yetler�ne �l�şk�n genel b�lg� (Ayrıntılı b�lg� ve belgeler�n yıllık transfer

f�yatlandırması raporuna eklenmes� gerekl� olmayıp �stenmes� hal�nde �braz ed�lmes� gerekmekted�r.),
d) İşlem konusu yıl �ç�nde �l�şk�l� ve �l�şk�s�z k�ş�lerle yapılan �şlem kategor�s� �le bu �şlemler�n ülke bazında

tutarı,
e) İşlem konusu yıl �ç�nde �l�şk�l� k�ş�lerle yapılan tüm sözleşme örnekler�,
f) İl�şk�l� k�ş�lere a�t özet mal� tablolar,
g) İl�şk�l� k�ş�ler arasındak� �şlemlere uygulanan ş�rket �ç�/grubun f�yatlandırma pol�t�kası,
ğ) İl�şk�l� k�ş�ler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemler� kullanılıyor �se bunlara �l�şk�n b�lg�,
h) Gayr�madd� hakların mülk�yet�ne ve alınan veya ödenen gayr�madd� hak bedeller�ne �l�şk�n b�lg�,
ı) Kullanılan transfer f�yatlandırması yöntem�n�n seç�lme neden� ve uygulanmasına �l�şk�n b�lg� ve belgeler (�ç

ve/veya dış emsaller, karşılaştırılab�l�rl�k anal�z�),
�) Emsallere uygun f�yat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara

�l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler,
j) Bell� b�r emsal f�yat aralığı tesp�t ed�lm�şse, bu aralığın tesp�t�nde kullanılan yöntem,
k) Emsal f�yatın tesp�t ed�lmes� �ç�n gerekl� d�ğer belgeler,
l) Emsal f�yatın tesp�t ed�lmes� �ç�n çok yıllı anal�z�n yapılmış olması durumunda, bunun sebepler�ne �l�şk�n

b�lg�,
m) Mevcut tek taraflı, �k� taraflı veya çok taraflı peş�n f�yatlandırma anlaşmalarının b�rer örneğ�,
n) Transfer f�yatlandırması yöntem�n�n uygulanmasında kullanılan f�nansal b�lg�ler.
Yıllık transfer f�yatlandırması raporunu hazırlamak zorunda olan kurumlar verg�s� mükellefler�n�n

düzenlenecek raporda, �st�hdam �l�şk�s� �ç�nde bulunmaları neden�yle �l�şk�l� k�ş� sayılanlarla yaptığı �şlemlere �l�şk�n
b�lg� ve belgelere yer vermeler�ne gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu b�lg� ve belgeler �stenmes� durumunda
İdareye veya verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanlara �braz ed�l�r.

Öte yandan, emsallere uygunluk �lkes� doğrultusunda tesp�t ed�len f�yat veya bedellere �l�şk�n hesaplamalara
a�t kayıt, cetvel ve belgeler�n �spat ed�c� kağıtlar olarak saklanması zorunludur. Transfer f�yatlandırması yöntem�n�n
seç�lme gerekçeler�n� açıklayan en öneml� unsurlar bu hesaplamalar ve belgeler olduğundan, seç�len yöntem ve bu
yöntem�n uygulanmasına �l�şk�n bütün hesaplamalara ve �şlemlere a�t belgeler ayrıntılı olarak tutulmalı ve
saklanmalıdır.

7.4- Ülke Bazlı Rapor
Raporlanan hesap dönem�nden b�r öncek� hesap dönem�n�n konsol�de f�nansal tablolarına göre toplam

konsol�de grup gel�r�, 750 m�lyon Avro ve üzer�nde olan çok uluslu �şletmeler grubunun Türk�ye’de muk�m n�ha� ana
�şletmes� veya vek�l �şletmes�, raporlanan hesap dönem�nden sonrak� on �k�nc� ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu
hazırlar ve elektron�k ortamda İdareye sunar. Konsol�de f�nansal tabloların Avro dışında b�r para b�r�m�nde
düzenlenmes� hal�nde, 750 m�lyon Avro olan hadd�n hesaplanmasında, raporlanan hesap dönem�nden b�r öncek� hesap
dönem� �ç�n Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası tarafından duyurulan döv�z alış kurlarının yıllık ortalaması d�kkate
alınacaktır. Konsol�de f�nansal tabloların hazırlanmasında farklı para b�r�m�n�n kullanılması durumunda buna �l�şk�n
açıklamalara da ülke bazlı raporda yer ver�lmel�d�r.

Bununla b�rl�kte, n�ha� ana �şletmen�n veya vek�l �şletmen�n Türk�ye’de bulunmadığı durumlarda yukarıdak�
hadd�n aşılması ve aşağıdak� koşullardan b�r�n�n gerçekleşmes� hal�nde Türk�ye’de muk�m �şletme (çok uluslu �şletme
grubunun Türk�ye’de b�rden fazla �şletmes� bulunması durumunda d�ğerler� adına b�r�), ülke bazlı raporu elektron�k
ortamda İdareye sunar:

a) N�ha� ana �şletmen�n veya vek�l �şletmen�n muk�m olduğu ülkede, ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n
zorunluluğun bulunmaması,

b) N�ha� ana �şletmen�n veya vek�l �şletmen�n muk�m olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n zorunluluk
bulunması ve İdare �le n�ha� ana �şletmen�n veya vek�l �şletmen�n muk�m olduğu ülke �dares� arasında uluslararası b�r
anlaşmanın olması ancak ülke bazlı rapor b�lg�ler�n�n paylaşımına �l�şk�n yürürlükte olan b�r yetk�l� makam
anlaşmasının bulunmaması,

c) N�ha� ana �şletmen�n veya vek�l �şletmen�n muk�m olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n zorunluluk
bulunması, İdare �le n�ha� ana �şletmen�n veya vek�l �şletmen�n muk�m olduğu ülke �dares� arasında uluslararası b�r
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anlaşmanın ve ayrıca ülke bazlı raporların değ�ş�m�ne �l�şk�n yetk�l� makam anlaşmasının olması, ancak b�lg�
paylaşımında s�stem�k b�r hata olması.

N�ha� ana �şletmen�n veya vek�l �şletmen�n Türk�ye’de bulunmadığı ve n�ha� ana �şletmen�n veya vek�l
�şletmen�n bulunduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n eş�ğ�n yerel para b�r�m� c�ns�nden bel�rlend�ğ� durumlarda,
yukarıdak� hadd�n hesaplanmasında, 750 m�lyon Avro karşılığı yerel para b�r�m� eş�ğ� d�kkate alınır.

Çok uluslu �şletmeler grubunun n�ha� ana �şletmes�n�n Türk�ye’de bulunduğu durumda, ülke bazlı raporlama
başka b�r ülkede “vek�l �şletme” sıfatıyla veya yerel raporlama hükümler�ne göre yapılmış olsa da Türk�ye’dek� n�ha�
ana �şletme tarafından hazırlanarak İdareye sunulur.

Ülke bazlı raporlama açısından konsol�de f�nansal tablolar, n�ha� ana �şletme ve bağlı �şletmeler�n
varlıklarının, yükümlülükler�n�n, gel�rler�n�n, g�derler�n�n ve nak�t akışlarının tek b�r ekonom�k �şletmen�nk� g�b�
sunulduğu çok uluslu �şletmeler grubunun f�nansal tablolarını �fade eder. Bu çerçevede, Türk�ye F�nansal Raporlama
Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İç�n F�nansal Raporlama Standardı, Uluslararası F�nansal Raporlama
Standartları veya �lg�l� ülkede yürürlükte olan başka b�r muhasebe ve f�nansal raporlama standardı uyarınca hazırlanan
konsol�de f�nansal tablolar ülke bazlı raporlama yükümlülükler�n�n bel�rlenmes�nde d�kkate alınır.

Ülke bazlı rapor, raporlanan hesap dönem�nden sonrak� on �k�nc� ayın sonuna kadar hazırlanır ve elektron�k
ortamda İdareye sunulur. İlk ülke bazlı raporun, 2019 hesap dönem� �ç�n, 31/12/2020 tar�h�ne kadar elektron�k ortamda
İdareye sunulması gerekmekted�r. Özel hesap dönem�ne tab� olunması durumunda, �lk ülke bazlı raporun,
1/1/2019’dan sonra başlayan hesap dönem� �ç�n hazırlanması ve �lg�l� özel hesap dönem�n�n b�t�m�n� tak�p eden on
�k�nc� ayın sonuna kadar elektron�k ortamda İdareye sunulması gerekmekted�r.

Ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n herhang� b�r muaf�yet bulunmamakta olup, raporlanan hesap dönem� �ç�n
bel�rlenen hadd� aşan çok uluslu �şletmeler grubu, ülke bazlı raporu hazırlamak ve elektron�k ortamda İdareye sunmak
zorundadır. Örneğ�n; 2019 hesap dönem� �le �lg�l� olarak, çok uluslu �şletmeler grubunun konsol�de grup gel�r� 2018
hesap dönem� �ç�n 750 m�lyon Avro’nun altında �se 2019 hesap dönem� �ç�n ülke bazlı rapor hazırlanmayacaktır.
Ancak 2020 hesap dönem� �le �lg�l� olarak aynı çok uluslu �şletmeler grubunun konsol�de grup gel�r� 2019 hesap
dönem� �ç�n 750 m�lyon Avro veya üzer�nde olması durumunda 2020 hesap dönem� �ç�n ülke bazlı rapor hazırlanacak
ve 2021 yılı sonuna kadar İdareye elektron�k ortamda sunulacaktır.

Ülke bazlı rapor; 3 tablodan oluşur ve tablolar aşağıdak� b�lg�ler� �çer�r:
a) Tablo 1- Gel�r�n, verg�ler�n ve �şletme faal�yetler�n�n ülke bazında dağılımı; çok uluslu �şletmeler grubunun

faal�yet gösterd�ğ� her b�r ülke �le �lg�l� gel�r, verg� önces� kâr/zarar, ödenen gel�r/kurumlar verg�s�, tahakkuk eden
gel�r/kurumlar verg�s�, sermaye, geçm�ş yıl kârları, çalışan sayısı �le nak�t ve nak�t benzer� dışındak� madd� varlıklar,

b) Tablo 2- Ülke bazında çok uluslu �şletmeler grubuna dah�l tüm �şletmeler�n l�stes�; çok uluslu �şletmeler
grubunun, ülke bazında, �lg�l� ülkede muk�m her b�r �şletmes�n�n adı/unvanı, �şletmen�n kurulduğu ülke verg�sel açıdan
muk�m olduğu ülkeden farklı �se bu ülken�n adı ve her b�r �şletmen�n ana faal�yet konusu,

c) Tablo 3- İlave açıklamalar; tabloların doldurulması sırasında gerek görülen �lave açıklamalar.
Kapsama g�ren çok uluslu �şletmeler grubu üyeler� tarafından; n�ha� ana �şletme veya vek�l �şletme olup

olmadıkları ve grup adına hang� �şletmen�n raporlama yapacağı �le hesap dönem� hakkındak� b�lg�ler, her yıl,
raporlanacak hesap dönem�n� tak�p eden yılın Haz�ran ayı sonuna kadar Ek-5’tek� �çer�ğe ve İnternet Verg� Da�res�nde
yer alan açıklamalara uygun şek�lde “ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n b�ld�r�m formu” doldurularak elektron�k ortamda
İnternet Verg� Da�res� üzer�nden ver�lecekt�r. Raporlanan hesap dönem�nden b�r öncek� hesap dönem�ne �l�şk�n
konsol�de f�nansal tabloları, bu tar�hler �t�barıyla henüz oluşturulmamış çok uluslu �şletmeler grubu, bu durumu
İdareye b�ld�rerek ek süre �ç�n başvuruda bulunab�l�r.

Kapsama g�ren mükellefler�n bağlı bulunduğu verg� da�res�nden kullanıcı kodu, parola ve ş�fre almaları
gerekmekted�r. Kağıt ortamında (elden veya posta �le) b�ld�r�m formu kabul ed�lmeyecekt�r. B�ld�r�m formunun
elektron�k ortamda ver�lm�ş sayılab�lmes� �ç�n s�stem üzer�nden onaylama �şlem�n�n yapılması şarttır. Onaylama �şlem�
en geç b�ld�r�m�n ver�lmes� gereken süren�n son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.

Örnek 1:
N�ha� ana �şletme olarak Türk�ye’de muk�m (ABC) A.Ş.’n�n 2018 hesap dönem� konsol�de grup gel�r� 800

m�lyon Avro’dur. (Türk�ye’de ülke bazlı raporlama �ç�n bel�rlenen had 750 m�lyon Avro’dur.) Buna göre, (ABC)
A.Ş.’n�n 2019 hesap dönem�ne �l�şk�n ülke bazlı raporlama yapması gerekmekted�r. Bu durumda, (ABC) A.Ş. 2018
hesap dönem� konsol�de grup gel�r�n� d�kkate alarak söz konusu b�ld�r�m formunu elektron�k ortamda İdareye
gönderecekt�r.

Örnek 2:
N�ha� ana �şletmes� Almanya’da muk�m (DEF) A.Ş. 2012 yılı �t�barıyla Türk�ye’de faal�yet göstermekted�r.

2018 hesap dönem�nde (DEF) A.Ş.’n�n bağlı bulunduğu çok uluslu �şletme grubunun konsol�de grup gel�r� 740 m�lyon
Avro’dur. (Almanya’da ülke bazlı raporlama �ç�n bel�rlenen had 750 m�lyon Avro’dur.) Bu durumda, (DEF) A.Ş.’n�n
2020 yılı �ç�nde İdareye b�ld�r�mde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Örnek 3:
N�ha� ana �şletmes� Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde (Amer�ka) muk�m (XYZ) A.Ş. 2010 yılı �t�barıyla

Türk�ye’de faal�yet göstermekted�r. 2018 hesap dönem�nde (XYZ) A.Ş.’n�n bağlı bulunduğu çok uluslu �şletme
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grubunun konsol�de grup gel�r� 848 m�lyon Dolar’dır. (Amer�ka’da ülke bazlı raporlama �ç�n 750 m�lyon Avro
karşılığı bel�rlenen had 850 m�lyon Dolar’dır.) Bu durumda, (XYZ) A.Ş.’n�n 2020 yılı �ç�nde İdareye b�ld�r�mde
bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Çok uluslu �şletme grubunun n�ha� ana �şletmes�n�n Türk�ye’de muk�m b�r �şletme olması durumunda, bu
b�ld�r�m�n çok uluslu �şletme grubu adına sadece n�ha� ana �şletme tarafından yapılması gerekmekted�r. Söz konusu
b�ld�r�m, n�ha� ana �şletmes� Türk�ye’de muk�m olmayan çok uluslu �şletmeler grubu adına, Türk�ye’de muk�m grup
üyeler�nden b�r� tarafından yapılab�l�r.

Söz konusu b�ld�r�mde hata veya eks�kl�k bulunduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n
b�ld�r�m formunun ver�lme süres�n�n b�t�m�n� tak�p eden ayın sonuna kadar b�ld�r�m formu yen�den düzenlenerek
gönder�lmek suret�yle düzeltme yapılab�l�r. Ancak düzeltme b�ld�r�m� süres�nden sonra ver�lm�ş �se, Verg� Usul
Kanunu hükümler� uyarınca ceza� �şlem uygulanır.

Ülke bazlı rapora �l�şk�n olarak Ek-6’dak� �çer�ğe uygun şek�lde düzenlenen tablolar, Gel�r İdares� Başkanlığı
B�lg� Transfer S�stem� (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulur ve elektron�k
ortamda xml formatında gönder�l�r. Gönder�m �ç�n Başkanlığımız www.g�b.gov.tr �nternet adres�nde yer alan
BTRANS uygulaması kullanılır. Mükellefler�n, BTRANS �le ver� göndereb�lmeler� �ç�n öncel�kle kullanıcı kodu, ş�fre
ve parola almaları gerekmekted�r. Bunun �ç�n Başkanlığımız Uygulama ve Ver� Yönet�m� Da�re Başkanlığına ıslak
�mzalı b�r d�lekçe gönder�lerek kullanıcı kodu, ş�fre ve parola talep ed�l�r. Gönder�lecek d�lekçeler�nde mükellefler ne
amaçla ver� gönder�m� gerçekleşt�rmek �sted�kler�n� bel�rtmel�d�rler, bu şek�lde ver�lecek kullanıcı koduna göre
göndermek �sted�kler� ver� formatına uygun tanımlamalar yapılacaktır.

Ülke bazlı rapor �le �lg�l� söz konusu b�lg�lere �l�şk�n ver� format ve standardı Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca
(Gel�r İdares� Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) duyurulacaktır. B�lg� verme formatında ve standartlarında yapılacak
ekleme, çıkarma, zorunlu alan olarak bel�rleme g�b� değ�ş�kl�kler de ayrıca (Gel�r İdares� Başkanlığı BTRANS
aracılığıyla) duyurulacaktır. BTRANS uygulamasında kullanılan formatların açıklamalı kılavuzları yer almaktadır.
Ver�ler bu s�stem üzer�nden xml formatıyla İdareye �let�lecekt�r. İlet�len xml dosyalarının şema kontrolü BTRANS
dosya yükleme sırasında yapılacak olup hatalı dosyalar redded�lecekt�r. Şema kontrolünden geçen ve daha sonra
kullanıcı tarafından onaylanan dosyalar BTRANS’a başarılı b�r şek�lde yüklenm�ş sayılacaktır. Raporlayan �şletmen�n,
�lk ver� �let�m tar�h�nden önce BTRANS başvurularını tamamlaması gerekmekted�r.

Ek-5 “ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n b�ld�r�m formu” ve Ek-6 “ülke bazlı rapor”, mükellef tarafından b�zzat
gönder�leb�leceğ� g�b� �lg�l� dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmes� bulunan serbest muhasebec� mal� müşav�r
veya gel�r veya kurumlar verg�s� beyannames� tasd�k sözleşmes� (tam tasd�k sözleşmes�) bulunan yem�nl� mal�
müşav�rler� aracılığıyla da gönder�leb�l�r.

N�ha� ana �şletmes� Türk�ye’de bulunan çok uluslu �şletmeler grubu adına hazırlanan ülke bazlı rapor,
Türk�ye’n�n taraf olduğu �k�l� ve/veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçeves�nde karşılıklı olarak d�ğer ülke verg�
�dareler� �le paylaşılab�l�r. Karşılıklı b�lg� paylaşımı yapılan ülkeler�n l�stes�, İdare tarafından �lan ed�l�r.

Transfer f�yatlandırması r�sk değerlend�rmes� �le matrah aşındırılması ve kâr aktarımına �l�şk�n d�ğer r�skler�n
değerlend�r�lmes� veya ekonom�k ve �stat�st�ksel anal�z amaçlarıyla kullanılab�len ülke bazlı rapor b�lg�ler� doğrudan
matrah takd�r� �ç�n tek b�r sebep olarak kullanılmaz.

İdare tarafından alınan bu raporun �çerd�ğ� b�lg�ler, Verg� Usul Kanununun 5 �nc� maddes� ve �lg�l� uluslararası
anlaşmaların g�zl�l�k hükümler�ne tâb� olduğu g�b� paylaşılan b�lg�ler de �lg�l� uluslararası anlaşmaların g�zl�l�k
hükümler�ne tâb�d�r.

7.5- Transfer F�yatlandırması, Kontrol Ed�len Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İl�şk�n Form
Kurumlar verg�s� mükellefler�n�n, �l�şk�l� k�ş�lerle b�r hesap dönem� �ç�nde yaptıkları mal veya h�zmet alım ya

da satım �şlemler� �le �lg�l� olarak Ek-3’te yer alan “transfer f�yatlandırması, kontrol ed�len yabancı kurum ve örtülü
sermayeye �l�şk�n form”u doldurmaları ve kurumlar verg�s� beyannames� ek�nde, bağlı bulunulan verg� da�res�ne
göndermeler� gerekmekted�r.

Formun doldurulmasında, her b�r �l�şk�l� k�ş� bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL’n�n altında olan mal
veya h�zmet alım ya da satım �şlem b�lg�ler� �le söz konusu �l�şk�l� k�ş� b�lg�ler�ne yer ver�lmes�ne gerek
bulunmamaktadır.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n “8- Cezalar” başlıklı bölümü başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“8- Ceza Uygulaması
8.1- Transfer F�yatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Ceza Uygulaması
Teşebbüs sah�b� ve kurumların, �l�şk�l� k�ş�lerle emsallere uygunluk �lkes�ne aykırı olarak tesp�t ett�kler� bedel

veya f�yat üzer�nden mal veya h�zmet alım ya da satımında bulunarak tamamen veya kısmen transfer f�yatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapmaları durumunda Verg� Usul Kanununun �lg�l� ceza hükümler� tatb�k olunur.

Bu Tebl�ğ �le İdareye �braz etme zorunluluğu get�r�len rapor, b�ld�r�m ve d�ğer b�lg� ve belgeler� bu Tebl�ğde
bel�rlenen süreler �ç�nde vermeyen, eks�k veya yanıltıcı b�lg� verenler hakkında Verg� Usul Kanunu hükümler�
uyarınca ceza� �şlem uygulanacaktır.

8.2- Belgelend�rme ve Ceza İnd�r�m�
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Transfer f�yatlandırmasına �l�şk�n belgelend�rme yükümlülükler�n�n tam ve zamanında yer�ne get�r�lm�ş olması
kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç neden�yle zamanında tahakkuk ett�r�lmem�ş veya eks�k tahakkuk ett�r�lm�ş
verg�ler �ç�n verg� z�yaı cezası %50 �nd�r�ml� olarak uygulanır.

Transfer f�yatlandırmasına �l�şk�n belgelend�rme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün tam ve zamanında yer�ne
get�r�lmes�nden kasted�len; bu Tebl�ğde yer alan belgelend�rme yükümlülükler�n�n tam, zamanında ve bel�rlenen usule
uygun olarak yer�ne get�r�lmes�d�r. Belgelend�rmeye �l�şk�n esası etk�lemeyen hata ve eks�kl�kler ceza �nd�r�m�
uygulamasına engel teşk�l etmez. Belgelend�rme yükümlülükler�n�n tam ve zamanında yer�ne get�r�lmed�ğ�n�n İdare
veya verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanlar tarafından tesp�t ed�lmes� durumunda, mükellefler ceza �nd�r�m�nden
yararlanamaz.

Belgelend�rme yükümlülükler�n�n zamanında yer�ne get�r�lmes�; belgelend�rmeye �l�şk�n süre tay�n ed�lm�şse
belgelend�rmen�n bu süre �ç�nde, süre tay�n ed�lmem�şse İdare ya da verg� �ncelemes� yapmaya yetk�l� olanlar
tarafından bel�rlenen süreler �ç�nde �braz ed�lmes�n� �fade etmekted�r.

Verg� Usul Kanununun 359 uncu maddes�nde yazılı f��llerle verg� z�yaına sebeb�yet ver�lmes� hal�nde �nd�r�ml�
ceza uygulamasından yararlanılması mümkün değ�ld�r.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n “11.3- Grup İç� H�zmetlerde Emsallere Uygun Bedel�n Bel�rlenmes�” başlıklı
bölümün sonuna aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.

“Öte yandan, sağlanan grup �ç� h�zmet neden�yle yapılan ödemeler, alınan h�zmet�n mah�yet�ne göre, �ç
mevzuat hükümler� ve �lg�l� ç�fte verg�lend�rmey� önleme anlaşma hükümler� de d�kkate alınmak suret�yle
verg�lend�r�l�r. Örneğ�n, (A) ülkes�nde muk�m (AB) ş�rket� tarafından satın alınan b�r gayr�madd� hakka �l�şk�n
kullanım hakkının grup ş�rketler�ne masraf paylaşımı kanalıyla dağıtıldığı, Türk�ye’de muk�m grup ş�rket� (B)’n�n de,
faal�yetler� kapsamında bu h�zmetten faydalandığı ve (B) ş�rket� tarafından söz konusu gayr�madd� hakkın kullanımı
karşılığında grup �ç� h�zmet ödemes� yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, yurt dışındak� �l�şk�l� k�ş�ye yapılan ödeme,
gayr�madd� hak ödemes� olarak kabul ed�l�r ve �lg�l� ç�fte verg�lend�rmey� önleme anlaşma hükümler� d�kkate alınarak
�ç mevzuat hükümler� uyarınca verg�lend�r�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n �lk b�ld�r�m formunun ver�lme süres�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ülke bazlı raporlamaya �l�şk�n b�ld�r�m formu, 2019 hesap dönem�ne ve

1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönem�ne münhasır olmak üzere, 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar Ek-
5’tek� �çer�ğe ve İnternet Verg� Da�res�nde yer alan açıklamalara uygun şek�lde doldurularak elektron�k ortamda
İnternet Verg� Da�res� üzer�nden ver�lecekt�r.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n Ek-3’ünde yer alan “Açıklamalar” bölümünün b�r�nc� paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.

“Bu formun “transfer f�yatlandırması” bölümünde, �lg�l� hesap dönem�nde her b�r �l�şk�l� k�ş� bazında yıllık
toplam net tutarı 30.000 TL ve üzer�nde olan mal veya h�zmet alım ya da satım �şlemler�ne ve �l�şk�l� k�ş� b�lg�ler�ne
yer ver�lmes� gerekmekted�r.”

MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n ek�ne ekte yer alan ekler eklenm�şt�r.
MADDE 11 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 12 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
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