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Önsöz

Sayın Okuyucularımız,
Belki de hatırlayacaksınız, üç yıl kadar önce, Mart 2013 tarihli Vergide Gündem dergisini sadece transfer fiyatlandırması konusuna
ayırmıştık. Derginin önsözünde de önümüzde bizi bekleyen uzun ve zorlu bir dönemin olduğunu, bu dönem içerisinde transfer
fiyatlandırmasının gündemdeki yerini korumaya devam edeceğini ve Vergi İdaresi tarafında en etkin vergi inceleme konusu olacağını
belirtmiştik. Bu süreç içerisinde birçok incelemenin tarhiyat ile sonuçlanacağını ve çoğunlukla bu tarhiyatların mükellefler ve Vergi
İdaresi arasındaki yorum farklılıklarından kaynaklanacağını öngörmüştük.
Bugün gelinen noktada öngörülerimizin neredeyse tamamının gerçekleştiğini görüyoruz. Öte yandan geleceğe dair beklentilerimiz
ise bu eğilimin artarak devam etmesi yönünde. Beklentilerimizin temelinde de önümüzdeki günlerde ismini çok daha sıklıkla
duyacağımız BEPS projesi yatıyor.
BEPS projesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü “OECD” tarafından yürütülen bir çalışma olup, transfer fiyatlandırmasına
yönelik önerileri de içerisinde barındıran toplam 15 adet eylem planıyla, temel olarak çok uluslu şirketlerin kar aktarımı yoluyla
matrah aşındırmalarını engellemeye odaklanmaktadır. Ülkeler tavsiye niteliğindeki bu eylem planlarını yavaş yavaş kendi yerel
mevzuatlarına adapte etmekte ve bu şekilde vergi güvenlik mekanizmalarını güçlendirmektedirler. Nitekim 16 Mart 2016 tarihinde
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasında yayımlanan 3 seri numaralı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Hakkında Genel Tebliğ Taslağı” Türk Vergi İdaresi’nin de bu yöndeki uluslararası gelişmelere kayıtsız kalmadığını göstermektedir.
Dolayısıyla, önümüzdeki dönemlerde vergi mükellefleri transfer fiyatlandırması alanında çok daha detaylı ve çok daha şeffaf bir
şekilde bilgi ve belge paylaşımı yapmak zorunda kalacaklar. Bununla birlikte yapılacak olan bilgi paylaşımı sadece faaliyet gösterilen
ülkede yerleşik şirketle sınırlı kalmayıp, çok uluslu işletme grubunun bütününe ait transfer fiyatlandırması politikalarını, karlılık
analizlerini ve bir takım mali verileri de içerebilecek. Bu sayede vergi idareleri büyük resme hâkim olabilecekler ve bu yönde temin
ettikleri bilgileri otomatik olarak diğer ülkelerin vergi idareleri ile paylaşabilecekler.
Vergi idarelerinin son yıllarda transfer fiyatlandırmasına ayırdıkları kaynakların da giderek arttığı dikkate alındığında, tüm bu
süreç içerisinde konunun mükellefler ve İdare arasında ihtilaflar yaratması kaçınılmaz olacak. Söz konusu ihtilafların başlamadan
önlenmesinin ise ancak mevcut transfer fiyatlandırması yapılarının gözden geçirilmesi ve değişikliklere adapte edilmesiyle,
belgelendirme yükümlülüklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesiyle ve peşin fiyatlandırma anlaşması olanaklarının daha sık
değerlendirilmesiyle mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Dergimizin bu sayısını, BEPS kapsamında, önümüzdeki günlerde, bizleri nelerin beklediğine ayırdık. Şirketimiz çalışanlarından
Begüm Kömürcü BEPS projesi kapsamında 13 Nolu Eylem Planı ve 3 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı ile gündemimize girecek olan yeni transfer fiyatlandırması dokümantasyon yükümlülüklerini
özetliyor.
Bedir Arkan, BEPS 8 Nolu Eylem Planı çerçevesinde gayri maddi haklarla ilgili olarak OECD’nin getirdiği düzenlemelerden ve
gayri maddi hakların değerlenmesine ilişkin temel yaklaşımlardan bahsediyor ve söz konusu eylem planında yer alan yöntem ve
yaklaşımları 8 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde değerlendiriyor.
Osman Küçükkaya faiz giderleri vasıtasıyla matrah aşındırılmasının önlenmesi amacıyla hazırlanan 4 Nolu Eylem Planı hakkında
bilgi verirken, Cansu Özdemir, mevzuatımıza ilk defa dahil olacak maliyet katkı anlaşmalarını inceliyor.
Aydanur Çeçen ise 10 Nolu Eylem Planı kapsamında grup içi hizmetlere ilişkin özel düzenlemeleri değerlendiriyor ve bu hizmetler
aracılığıyla yaratılan katma değere odaklanıyor.
Son olarak Nartan Uğur konuya ilişkin olarak dünyadaki gelişmeleri özetliyor.
Saygılarımızla,
Dr. Alper Yılmaz				
Partner					
Transfer Fiyatlandırması Ülke Lideri
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Serdar Sumay			
Partner				

Duygu Arsoy Alptekin
Kıdemli Müdür

Vergide Gündem
Begüm Kömürcü

BEPS 13. Eylem Planı kapsamında
dokümantasyon yükümlülüklerine genel bir
bakış

CbCR

(Country by Country Reporting)
Çok uluslu işletmelerin ülke bazında elde ettiği gelir, kar,
sahip olduğu varlıklar, çalışan sayısı, ödenen vergi gibi
bilgileri içeren tablolardan oluşan raporlama sistemi

2 Milyar 37 Milyon TL
CbCR ile uyumlu bir “Ülke bazlı raporlama” yapacak
işletmeler için minimum konsolide gelir tabanı

Bir Bakışta

BEPS 13. Eylem Planı
250 M TL

32

Ana Rapor hazırlamakla yükümlü
olacak ana şirketin aktif büyüklük ve
net satış tutar tabanı

CbCR kapsamında bilgi değişimi
anlaşmasını imzalayan ülke sayısı

Ana
Rapor

FY 2016
Birçok OECD/G-20 üyesi ülkenin yeni raporlama
yükümlülüklerinin uygulanması için belirlediği mali yıl

CbCR

Ülke
Raporu
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1. Giriş
Geçtiğimiz yüzyılda dünyaya yön veren küreselleşmenin
ekonomik yaşamdaki en önemli sonuçlarından biri çok uluslu
işletmelerin etkinliğinin artması ve yatırımın ülkeler arasında
dolaşımının kolaylaşması olmuştur. Küresel ekonomik sistem
içerisinde en önemli aktörler haline gelen çok uluslu işletmeler
bünyelerinde bulunan şirketleri ile üretim, distribütörlük,
araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), finansman, vb. gibi birçok
farklı işlevi uluslararası ölçekte yerine getirmeye başlamıştır.
Ticari hayattaki bu uluslararası dönüşüm işletmelerin aynı dili
konuşmasını sağlamış olsa da, küreselleşmenin vergisel boyutu
çok daha sınırlı kalmıştır. Ülkelerin yerel düzenlemelerindeki
farklılıklar ve vergi uygulamalarında birliğin olmaması, hem
vergi otoritelerinin uluslararası şirketler üzerindeki denetim
mekanizmasının azalmasına hem de uluslararası şirketlerin
operasyonlarında sürekli yerel vergi uygulamalarındaki
farklılıklara maruz kalmasına neden olabilmektedir. Böylece
ülkelerin vergi, şirketlerin de verimlilik kaybının en aza
indirilmesi ve ortak bir “vergi dili” oluşturulması için 2013 yılı
itibarıyla G-20 ve OECD üyesi ülkeler BEPS1 Eylem Planları
üzerinde çalışmaya başlamışlardır.
BEPS girişimi ile OECD ve G-20 ülkeleri arasında ortak bir
vergi dilinin oluşturulması hedefi aynı zamanda transfer
fiyatlandırması dokümantasyonunda bir standardizasyon
sağlanmasını ihtiyacını da konu etmiştir. 15 eylemden oluşan
BEPS planında, 13. Eylem ile OECD ve G-20 ülkeleri için
hedeflenen dokümantasyon birliğini sağlamak yönünde adımlar
atılmıştır. 28 Ocak 2016’da 32 ülke CbCR kapsamında bilgi
değişimini öngören anlaşmayı imzalamıştır. 2013’ten bu yana
devam eden süreçte, özellikle 2016 yılında ülkelerin BEPS 13.
Eylemin uygulanması konusunda hukuki aksiyonlar almaya
başladıkları görülmektedir. Avustralya, Hollanda, Polonya ve
İspanya ve diğer bazı ülkeler, 13. Eylem kapsamında düzenleme
yapan ve söz konusu eylemdeki tüm belge yükümlülüklerini
vergi mevzuatına ekleyen ülkeler olmuştur.

2. Hangi belgeleri hazırlayacağız?
13. Eylem Planı Ana Rapor2, Ülke Raporu3 ve Ülke Bazlı
Raporlama4 (CbCR) olmak üzere üç sacayağı üzerine
konumlanmıştır.
Şimdiye dek operasyonlarını küresel çapta sürdüren şirketlerin
yerel vergi dokümantasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla
hazırladığı Ana Rapor ve yerel vergi idarelerine sunulan Ülke
Raporu, üye ülkeler arasında bir standart birliği olmasa da
tanınan ve bilinen uygulamalar olmuşlardır. Ancak CbCR, BEPS
13. Eylem Planı’nın getirmiş olduğu yeni bir dokümantasyon
yükümlülüğü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ana Rapor: Faaliyet gösterilen her ülkede vergi idaresine
sunulmak üzere hazırlanan Ana Rapor, çok uluslu işletmenin
organizasyon yapısı (coğrafi bilgiler, hukuki yapı vb.), ticari
faaliyet bilgileri, uygulanan transfer fiyatlandırması politikaları,
gayri maddi hak işlemleri, grup içi işlemler, finansal ve vergisel
durumlar [mali tablolar, peşin fiyatlandırma anlaşmaları (APA)
vb. sözleşmeler] gibi bilgiler içermelidir.
1
2
3
4

4

Ülke Raporu: Grup hakkındaki bilgileri genel bir görünümle
sunan Ana Rapor’un aksine Ülke Raporu’nda, ilgili ülkede
faaliyet gösteren şirketin gerçekleştirdiği grup içi işlemler
hakkında spesifik bilgiler yer almaktadır. Ülke Raporu, mukim
şirket ile diğer grup şirketleri arasında gerçekleşen işlemlerin
emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi
ve transfer fiyatlandırması analizi yapılması gibi çalışmalar
öngörmektedir. İşlemler hakkında detaylı finansal bilgiler, uygun
transfer fiyatlandırması yöntemlerinin seçilmesi ve uygulanması
ile emsal çalışmaları Ülke Raporu’nu oluşturan diğer analizler
olacaktır.

Ana Rapor
Grubun faaliyetleri hakkında
detaylı bilgiler, transfer
fiyatlandırması politikaları,
vergi idareleri ile yapılan
anlaşmaları kapsayan tek
bir rapor hazırlanarak
faaliyetlerin sürdürüldüğü
ülkelerdeki vergi otoritelerine
sunulur.

Ülke Raporu
Şirketin ülkedeki yerel
faaliyetleri hakkında detaylı
bilgileri, ilişkili kişilerle
gerçekleştirilen alım ve satım
işlemlerinin detayları (mal,
hizmet, lisans, kredi/faiz vb.)
kapsar ve ilgili ülkedeki vergi
otoritesi için hazırlanır.

CbCR
Şirketin faaliyet gösterdiği
ülkelerdeki gelirleri,
karlılıkları, çalışan sayısı
ve varlıkları ile şirketlerin
ana faaliyet konularının
listelendiği tablolardan
oluşan ve ülkelerin
birbirleriyle paylaşabildiği bir
rapordur

Üye ülkelerin Ana Rapor ve Ülke Raporu hazırlanması
için belirlemiş olduğu gelir kriterleri birbirinden farklılık
gösterebilmektedir. Öte yandan, Ana Rapor ve Ülke Raporu
için gelir kriteri genel olarak aynı tutarlar olarak belirlenmiştir.
Avusturya ve Hollanda’da bir önceki mali yılda net satış geliri
50 milyon Euro, Almanya’da 100 milyon Euro, İspanya’da
45 milyon Euro, Avustralya’da 670 milyon Euro, Japonya’da
750 milyon Euro ve üzerinde olan şirketler Ana Rapor ve Ülke
Raporu hazırlamakla mükellef olacaklardır. Diğer OECD/G-20
üyesi ülkelerin Ana Rapor ve Ülke Raporu ile ilgili gelir kriteri ise
henüz belli değildir.

3. Yeni bir vergi dokümantasyon konsepti:
Country by Country Reporting
CbCR özet olarak, çok uluslu işletmelerin ülke bazında elde
ettiği gelir, kâr, sahip olduğu varlıklar, çalışan sayısı, ödenen
vergi gibi bilgileri içeren tablolardan oluşmaktadır. Ülkeler
arasında paylaşıma açık olan bu rapor, şirketin finansal
sonuçlarının şeffaflığını sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu
rapor ile faaliyet gösterilen ülkelerdeki vergi idarelerine
sayısal olarak riskli işlemleri tespit etme olanağı tanınmış
olacaktır. Özellikle Arjantin, Brezilya, Çin, Türkiye gibi yükselen
piyasalardaki vergi idareleri grup içi faiz, royalti/lisans ve hizmet
ödemelerinin detayları hakkında sınırlı bilgi sahibi olduğu için
Ana Rapor ve Ülke Raporu’na ek olarak bir dokümantasyon

Base Erosion and Profit Shifting – Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı
13 Nolu Eylem Planında tanımlandığı haliyle: Master File
İngilizce karşılığı: Local File
İngilizce karşılığı: Country-by-Country Reporting
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ihtiyacını dile getirmişler, hatta CbCR’da işlem bazında mevcut
düzenlemelerden daha fazla sayıda detaya yer verilebileceği
görüşünde birleşmişlerdir.5 CbCR uygulamasıyla ülkeler, faaliyet
gösterilen çok uluslu işletmelerin diğer ülkelerde ne kadar vergi
geliri sağladığını görebileceklerdir.

1. Ana Şirketin CbC Raporlamasının
uygulamaya koyulmadığı bir ülkede mukim
olması halinde ne olacak?
Ana Şirketin CbcR’ın uygulamaya
koyulmadığı bir ülkede mukim olduğu
durumlar için (Örneğin Cayman Adaları)
BEPS uygulamaları, iki çözüm sunmuştur:
Bunlardan biri her ülkedeki şirketlerin
raporu hazırlaması ikincisi ise ana şirketin
bir altında yer alan fakat ana şirket gibi
faaliyet sürdüren şirketin CbCR hazırlamakla
görevlendirilmesidir.

BEPS Final Raporu kapsamında CbCR’da yer alması öngörülen
iki tablo mevcuttur. Tablolardan ilki “Vergi İdarelerine göre gelir,
vergi ve ticari faaliyetlerin genel görünümü” adını taşımakta ve
aşağıdaki bilgileri içermektedir:
• Vergi İdaresi,
• Gelir (İlişkili, ilişkisiz, toplam),
• Vergi öncesi kâr,
• Ödenen toplam vergi tutarı,
• Ödenen kurumlar vergisi tutarı,
• Ödenmiş sermaye,
• Geçmiş yıl kârları,
• Çalışan sayısı,
• Maddi varlıkların net defter değeri.

2. Geniş çaplı çok uluslu bir şirkette,
konsolide hesapların finansal yatırımcılar
için birden fazla düzeyde hazırlanması
mümkün müdür? Örneğin, B Şirketinin, A
Şirketine %65 oranında bağlı ortaklığının
olması, kalan %35 hissenin kamuya açık
olması ve B şirketinin konsolide mali tablolar
hazırlaması durumunda CbCR raporlayan
şirket hangisi olacaktır?
13. Eyleme göre, “Raporlama yapan
çok uluslu şirket, grubunun nihai ana
şirketidir.” Yukarıda yer verilen durum
için kesin bir uygulama mevcut olmayıp,
yalnızca A Şirketinin CbC raporunu vermesi
beklenmektedir. Ana Rapor hakkındaki
notlara göre, örneğin iş birimlerinin bağımsız
olarak faaliyet gösterdiği hallerde iş birimi
bazında verilerin sunulması mümkündür.
Ancak, anlayış geliştirmeye ve takibe yardımı
olacaksa, birim bazında dökümü yapılan
ek CbC raporlarının verilmesi de faydalı
olabilecektir.
3. “Bağlı Şirket (Consitutuent Entity)” tam
olarak hangi şirketleri ifade etmektedir?
13. Eylem, Grup Şirketini şu şekilde
tanımlamaktadır: “CbCR’nin tamamlanması
amacıyla, bir gruptaki grup şirketi, konsolide
gruba finansal raporlama amaçlarıyla dahil
olan ayrı bir iş birimidir (şirket, kurum,
ortaklık vb.). Büyüklük veya önemlilik
bakımından mali tablo dışında bırakılan
kuruluşların Grup Şirketi olarak ülke bazında
rapora eklenmesi gerekmektedir.

“Bağlı Şirketler” isimli ikinci tabloda ise grup şirketlerinin
faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilmektedir. Bu tabloda vergi
mükellefi olunan ülkelerin isimleri ile şirketlerin hangi ticari
faaliyetlerde bulunduğu bilgisi istenmektedir. Tabloda temel
ticari faaliyetler;
• Ar-Ge,
• Holding ve/veya gayri maddi hak yönetimi,
• Satın alma ve/veya tedarik,
• Üretim,
• Satış, pazarlama ve/veya dağıtım,
• Yönetim ve/veya destek hizmetleri,
• İlişkisiz kişilere tedarik faaliyetleri,
• Grup içi finansman,
• Sigorta,
• İştirak, ortaklık yönetimi,
olarak listelenmiştir. Bu seçeneklerin dışında, şirketlerin ticari
faaliyetleri için “Diğer” ya da “Gayrifaal” seçeneğini işaretlemek
de mümkündür.
OECD/G-20, üye ülkelere Ana Rapor ve Ülke Raporu
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için belirli bir tarih
vermemişse de, gerekli mevzuat değişikliklerinin bir an önce
yapılması önerilmektedir. CbC raporunun ise, 2016 mali
yılı sonuçları için 2017 yılının sonuna kadar doldurulması
beklenmektedir.
BEPS 13. Eylem Final Raporu’na göre, ilgili mali yıldan bir
önceki yılda yılsonu konsolide grup geliri 750 milyon Euro ve
fazlası olan şirketler CbCR hazırlayacaklardır. Bu konsolidasyon
kriteri kapsamında, örneğin 2015 yılında 600 milyon Euro
gelir elde etmiş Şirket, 2016 mali yılı için CbCR hazırlamakla
mükellef olmayacaktır.
Konsolidasyon kriteri hemen hemen tüm üye ülkelerde BEPS
ile uyumlu olarak belirlenmiş görünmektedir. Hollanda, Fransa,
İrlanda, İtalya, Polonya, İspanya, Portekiz, Avustralya, Birleşik
Krallık gibi ülkelerde CbCR için konsolidasyon kriteri doğrudan
750 milyon Euro olarak belirlenmiştir. CbCR’ı yasalaştıran diğer
ülkeler olan Danimarka, Almanya, Çin, Japonya ve Meksika’da
konsolidasyon kriteri ülkelerin ulusal para birimlerinde yaklaşık
olarak 750 milyon Euro’ya isabet edecek şekilde belirlenmiştir.
5
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4. Ana Şirketin ve bağlı şirketlerin hesap
dönemleri aynı değilse ne olacak?
CbC raporu, raporlama yapan ana şirketin
hesap dönemini kapsar. Bağlı şirketler
açısından ise, raporlama yapan ana şirketin
tasarrufunda olmak üzere, (i) raporlama
yapan ana şirketin hesap dönemi ya da
aynı tarihte veya bu tarihten önceki 12
aylık dönemde biten bağlı şirketlerin hesap
dönemlerine ilişkin bilgiler veya (ii) raporlama
yapan ana şirketin hesap dönemi için grup
şirketlerinden ilgili mali yıl için edindiği bilgiler
kullanılmalıdır.
5. Toplu konsolidasyon yoksa ülke için
konsolidasyon mu kullanılacaktır?
Karmaşık ERP sistemlerine sahip pek
çok grup, konsolide mali tablolarını
oluşturmada veri kaynağı olarak mini
ülke konsolidasyonlarını kullanacaktır.
Mevcut değerlendirmelere göre, OECD,
mükelleflerin üzerindeki yükü azaltmaya
çalışmaktadır. Bu sebeple, şirketler için
ülke içinde konsolide edilmiş verileri elde
etmek, tüm bağlı şirketlerin tek tek verilerini
elde etmekten daha kolay olabilir. Ülke içi
konsolidasyonlarının yalnızca o ülkede uygun
şekilde mukim olan kuruluşlarını içerdiğini
tespitinde dikkat etmek gerekmektedir. Diğer
ülkelerin de dahil edilmesi halinde, tek ülke
sonuçlarının ayrılması için çalışma yapmak
gerekecektir.
Seçilen yöntemin CbCR dosyasının Notlar
bölümünde (3. kulakçık) belirtilmesi ve yıl
bazında tutarlı bir yaklaşımın benimsenmesi
gerekmektedir.

15.06.2016 itibarıyla CbCR’ı henüz yasalaştırmamış ancak
bu konuda taslak düzenlemeler yapmış ülkeler Avusturya,
Belçika, İsviçre, Finlandiya, Norveç, İsveç, Rusya, Kanada,
ABD, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye’de ise konsolidasyon
kriteri 750 milyon Euro’ya yaklaşık tutarlarda belirlenmiştir. Bu
bağlamda CbCR’ın konsolidasyon kriteri uygulamasında üye
ülkeler arasında bir standart sağlanmış görünmektedir.
CbCR’ın hangi mali yılda uygulanacağı konusunda da ülkeler
BEPS ile uyumlu düzenlemeler yapmış olup, 2016 mali yılı için
2017 yılının sonuna kadar raporlamayı öngörmüşlerdir. Üye
ülkeler içinde sadece Norveç, Rusya ve ABD CbCR’ı 2017 mali
yılında uygulamaya başlayacağını bildirmişken, İsviçre idareleri
raporun uygulanacağı mali yılı 2018 olarak açıklamıştır.

4. Türkiye’de transfer fiyatlandırması
dokümantasyonuna ilişkin yeni yükümlülükler
Türkiye’de uzun yıllardır "örtülü kazanç" müessesesine dair
düzenlemeler yer almakta olup, 1949 yılında yürürlüğe giren
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinde
örtülü kazanç müessesi ele alınmıştır. Daha sonra, 2006 yılında
yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
13’üncü maddesi ile örtülü kazanç müessesine “Transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlığında yer
verilmiştir. 5615 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 41'inci
maddesinde de bu doğrultuda paralel düzenlemeler yapılmış,
18.11.2007 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No’lu “Transfer
Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü
Sermayeye İlişkin Tebliğ“ yayımlanmıştır.
1 Seri No’lu Tebliğ’deki düzenlemelere bakıldığında
kurumlar vergisi mükelleflerinin transfer fiyatlandırması
kapsamında “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” ve
“Transfer Fiyatlandırması Formu (Ek-2 Formu)” hazırlaması
gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Mart 2016’da yayınlanan
“3 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı” ile dokümantasyon
yükümlülüklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu
düzenleme ile Türkiye’de mevcut transfer fiyatlandırması
mevzuatının BEPS 13. Eylem Planı ile uyumlu hale getirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda, taslak tebliğin yürürlüğe girmesi halinde
Türkiye’de de; 13. Eylem Planı’nın dokümantasyon
yükümlülükleri için mevzuat değişikliğine giden diğer
OECD/G-20 ülkelerinde olduğu gibi üç kademeli bir
dokümantasyon yapısı ortaya çıkacaktır. Taslak Tebliğ’de “Ana
Rapor”, “Ülke Raporu” ve “Ülke Bazlı Raporlama” olarak
anılan uygulamaların BEPS 13. Eylem Planı’nda yer alan
uygulamalardan sırasıyla “Master file,” “Local file” ve “CbCR”’a
karşılık geldiği görülmektedir.
Ana Rapor: İlgili Taslak Tebliğ’e göre, bir önceki hesap dönemi
sonu bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net
satış hasılat tutarı 250 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar
vergisi mükellefleri "Ana Rapor" hazırlamakla yükümlüdür.
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Ana rapor, beş temel başlıktan meydana gelmektedir. Bunlar,
• Organizasyon yapısı,
• Ticari faaliyetlerin tanımı,
• Sahip olunan gayrimaddi varlıklar,
• Grup içi finansal işlemler ve
• Grubun finansal ve vergi durumudur.
Hesap dönemi, takvim yılı (1 Ocak – 31 Aralık) olan mükellefler
ana raporu takip eden Haziran ayının sonuna kadar
hazırlayacaklardır. Özel hesap dönemine sahip mükellefler ise
ana raporu, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresini
takip eden ikinci ayın sonuna kadar hazırlamalıdır.
Ülke Raporu: Taslak Tebliğ’de geçen “Ülke Raporu” mevcut
düzenlemede yer alan “Yıllık Transfer Fiyatlandırması
Raporu” ile yakın özellikleri taşımaktadır. Ancak yapılan yeni
düzenlemelerle mevcut uygulamaya birçok ek dokümantasyon
yükümlülüğü getirilmektedir.
Bu yeniliklerden ilki, Taslak Tebliğ’in Ek-2 formunda yer alacak
işlemlere tutar sınırlaması getirmesidir. Buna göre Tebliğ’in
yürürlüğe girmesi ile birlikte artık Ek-2 formunda; bir ilişkili kişi
ile yapılan alım-satım işlemlerinden sadece net tutarı 30.000
TL’yi geçen işlemler yer alacaktır.
Bir diğer yenilik olarak, ülke raporu “Yıllık Transfer
Fiyatlandırması Raporu”nda yer alan Ek-2 formuna ilave olarak
Ek-4 formunun doldurulması zorunluluğunu getirmektedir.
Ek-4 formu kurumlar vergisi mükellefinin ilişkili kişileriyle
gerçekleştirdiği işlemlerin ilişkili kişi bazında raporlanmasına
olanak sağlayan bir raporlama türü olacaktır. Mevzuatımıza
ilk defa girecek olan Ek-4 formunu bir önceki hesap dönemi
sonunda bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki
net satış hasılat tutarı 100.000.000 TL ve üzerinde olan
kurumlar vergisi mükellefleri, ilişkili kişilerle aynı hesap
döneminde yapmış olduğu net tutarı 30.000 TL olan her bir
işlem için dolduracaklardır.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde hem yurt içi hem yurt
dışı ilişkili kişileriyle yaptıkları işlemlere ilişkin “Yıllık Transfer
Fiyatlandırması Raporu” hazırlama yükümlülüğü ise devam
etmektedir. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar
vergisi mükellefleri de mevcut uygulamadan farklı olarak Taslak
Tebliğ’e göre hem yurt içi hem yurt dışı işlemleri için yıllık
transfer fiyatlandırması raporu hazırlayacaklardır.
Bu kapsamda, Ülke Raporu’nda; Yıllık Transfer Fiyatlandırması
Raporu, Ek-2 ve Ek-4 formları ile birlikte üç ayrı raporlama türü
öngörülmektedir.
Ülke Bazlı Raporlama: Bir önceki hesap döneminin konsolide
edilmiş finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri
2 milyar 37 milyon TL ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler,
13. Eylem Planı’nda yer verildiği gibi CbCR ile uyumlu bir “Ülke
bazlı raporlama” çalışması yapacaklardır. Ülke bazlı raporlamada
CbCR ile uyumlu olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması
öngörülmektedir:

• Çok uluslu işletmeler grubunun her bir işletmesinin adı/
unvanı, kurulduğu yer (faaliyette bulunduğu yer kurulduğu
yerden farklı ise faaliyette bulunduğu yer dahil) ile ana ticari
faaliyetlerinin mahiyeti.
Ülke bazlı raporlamayı 2016 hesap dönemi için 2015 yılında
toplam konsolide grup geliri 2.037.000.000 TL ve üzeri olan
çok uluslu işletmenin Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi
yapmalıdır. 2017 ve ilerleyen hesap dönemleri için bir önceki
yıla ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB)
döviz alış kurunun Ocak ayı ortalaması kullanılarak 750 milyon
Euro’ya denk gelecek tutar sınır kabul edilecektir.
Taslak Tebliğ’de ilk ülke bazlı raporlamanın, 2016 hesap dönemi
için, 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılacağı belirtilmiştir.
Ülke bazlı raporlama bilgileri, Türkiye'nin taraf olduğu ikili
ve/veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
karşılıklı olarak diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılabilecektir.
Söz konusu anlaşmalara taraf olan ülkelerin listesi, henüz
açıklanmamış olup, İdare tarafından ilan edilecektir.
Türkiye transfer fiyatlandırması mevzuatına gelen
yeni dokümantasyon yükümlülükleri aşağıdaki tabloda
özetlenmektedir.
Belge
Türü
Ana
Rapor

Yıllık TF
Raporu

Mevcut
Yeni
Düzenleme Düzenleme
X

√

√

√

Notlar
Aktif büyüklüğü ve net satış tutarı
250 milyon TL ve üzeri olan şirketler
• BMVD’ye veya serbest bölgeye
kayıtlı şirketler → yurt içi + yurt
dışı işlemleri
• Diğer şirketler → yurt dışı işlemleri

Ek – 2
Formu

√

Ek – 4
Formu

X

CbCR

X

√

√

Toplam net alım-satım tutarı 30 bin
TL ve üzeri olan işlemler
• Aktif büyüklüğü ve net satış tutarı
100 milyon TL ve üzeri olan
şirketler
• Toplam net alım-satım tutarı 30
bin TL ve üzeri olan işlemler

√

Toplam konsolide grup geliri 2 milyar
37 milyon TL ve üzeri olan çok uluslu
işletmeler

5. Yeni dokümantasyon yükümlülüklerine
getirilen eleştiriler
BEPS 13. Eylem Planı çerçevesinde OECD/G-20 ülkeleri
tarafından uygulanmaya başlanan dokümantasyon
yükümlülükleri BEPS’in ortaya çıktığı Temmuz 2013 tarihinden
bu yana yapılan çalışmalar sonucu oluşmuştur. Bu sebeple, taraf
ülkelerin uzlaşmasının bir sonucu olan yeni dokümantasyon
yükümlülükleri vergi idareleri, mükellefler ve vergi uzmanlarınca
büyük ölçüde olumlu karşılanmıştır.

Öte yandan, yeni yükümlülüklerle ilgili mevzuat değişikliği
• Çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir
gerçekleştiren ülkelerde bile dokümantasyonun 2016 hesap
ülke ile ilgili gelir miktarı, vergi öncesi kâr/zarar, ödenen
döneminde başlayacak olması, pratikte dokümantasyon ile
gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi,
ilgili ne gibi problemlerle karşılaşılacağının bilinmemesine
nominal sermaye, geçmiş yıl kârları (dağıtılmamış kârlar),
yol açmaktadır. Yine de düzenlemeler incelendiğinde, henüz
çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi duran
uygulamaya geçilmese dahi bazı konularda belirsizlik olduğu
varlıklar,
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göze çarpmaktadır. Bu sebeple OECD, BEPS 13. Eylem Planı’na
ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” metni yayınlamıştır.
Hem OECD/G-20 düzeyinde hem de özellikle 3 Seri No’lu
Taslak Tebliğ düzeyinde belirsizliğini koruyan en önemli konular
aşağıdaki gibi özetlenebilecektir:
• Gerek BEPS 13. Eylem Planı gerekse Taslak Tebliğ
incelendiğinde; müşterek teşebbüsler söz konusu
olduğunda, tek bir hâkim şirket bulunmadığı durumlar için
hangi şirketlerin raporlama yapması gerektiği belirsizliğini
korumaktadır. Öte yandan, BEPS 13. Eylem Planı’nda
bahsedilmemiş olsa bile; BEPS 4. Eylem Planı’nda müşterek
teşebbüslerin konsolidasyonuna ilişkin örnekler yer
almaktadır. Buna göre, % 50 - % 50 ortaklığın bulunduğu
müşterek teşebbüslerde, müşterek teşebbüs üzerinde
herhangi bir ortağın hakimiyetin bulunmamasından dolayı
teşebbüsün mali sonuçlarına konsolide mali tablolarda yer
verilmeyecektir. Bu kapsamda, BEPS 13. Eylem Planı’nda yer
alan müşterek teşebbüslere ilişkin belirsizlikler, BEPS 4. Eylem
Planı’ndaki müşterek teşebbüs yaklaşımı doğrultusunda
yorumlandığında, tek bir hakim şirketin bulunmadığı
müşterek teşebbüsler konsolidasyona tabi olmadığı için
CbCR kapsamında olmayacağı sonucuna varılabilecektir. Ana
rapor içinse müşterek teşebbüs söz konusu olduğunda, hangi
şirketin raporlama yapması gerektiği ya da tek bir hakim
şirket olmadığı için Ana Rapor hazırlamanın zorunlu olup
olmadığı belirsizliğini koruyan başka bir konudur.
• Taslak Tebliğ’de CbCR hazırlamak için belirtilen grubun toplam
konsolide gelirine ilişkin herhangi bir hesaplama detayı yer
almamaktadır. Çok uluslu işletmelerin farklı muhasebesel
hesaplamalar doğrultusunda konsolide gelir belirtmesinin
önlenmesi için konuya ilişkin örnek verilmesi yararlı olacaktır.
Aynı zamanda ilgili hesap yılında çok uluslu işletme bünyesine
dahil olan ya da gruptan ayrılan şirketlerin konsolidasyona
dahil edilip edilmeyeceği ve/veya 12 aydan az süreye ait
verilere CbCR’da yer verilip verilmeyeceği konusunda
mükellefler için herhangi bir öneride bulunulmamaktadır.
• Taslak Tebliğ ile Türkiye transfer fiyatlandırması mevzuatına
giren “Ek-4 İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlere İlişkin Transfer
Fiyatlandırması Formu” “Ek-2 Transfer Fiyatlandırması,
Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin
Form”da yer alan bilgilerin farklı şekilde raporlanmasını
öngörmektedir. Ek-2 Formu ve Ek-4 Formu’nun temel farkı,
Ek-4 formunun Ek-2’ye göre çok daha detaylı bilgiler içermesi
ve işlemlerin her bir ilişkili kişi bazında ve her bir ilişkili kişi
için ayrı ayrı doldurulacak olmasıdır. Bu doğrultuda Ek-2 ve
Ek-4 formlarının aynı hesap yılı için doldurulacak olmasının
mükellefler açısından gelecek dönemde ekstra operasyonel
yük yaratacağı tahmin edilmektedir.
• 3 Seri No’lu Tebliğ incelendiğinde Ek-2 Formu ve Ek-4
Formu’nda işlem hacmi sınırına ilişkin yer verilen ifadelerin
aynı olmadığı görülmektedir. Tebliğ’de Ek-2 Formu’yla ilgili
olarak, “bu formda, ilgili hesap dönemi içinde yapılan mal
veya hizmet alım ya da satımına ilişkin olup her bir işlem
bazında net tutarı otuz bin TL’yi aşmayan işlemlere yer
verilmeyecektir” denmektedir. Öte yandan, Ek-4 Formu
içinse, “söz konusu işlem tutarının (otuz bin TL) tespitinde,
ilgili hesap dönemi içinde her bir ilişkili kişi ile yapılan alım6
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satım işleminin toplam net tutarı dikkate alınır” ifadesine yer
verilmektedir. Bu durumda, Ek-2 formu ve Ek-4 formunda
işaret edilen işlem hacmi kriterinin aynı olup olmadığı
belirsizdir. Öte yandan, Tebliğ’de yer alan ifadelerden tek bir
işlemde fatura tutarı 30.000 TL’nin altında kaldığı ancak aynı
ilişkili kişiyle aynı işlem türünün toplamda 30.000 TL’yi aştığı
durumlarda nasıl bir yol izleneceği netlik kazanmamıştır.
• Toplam net alım-satım tutarı 30.000 TL’yi aşmayan ilişkili
kişi işlemlerinin Ek-2 ve Ek-4 formlarında yer almayacak
olması ancak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu için
herhangi bir işlem sınırı getirilmemesi Taslak Tebliğ’e dair
belirsizlik taşıyan diğer bir konu olmuştur. Özellikle işlem
hacmi ve ilişkili kişi sayısı çok yüksek olan mükellefler göz
önünde bulundurulduğunda, Yıllık Transfer Fiyatlandırması
Raporu’na konu edilecek işlemlere oransal veya tutarsal
sınır getirilmemesi, mükellefler için raporların hazırlanması
aşamasında yine operasyonel zorluklar meydana
getirebilecektir.

6. Sonuç
BEPS 13. Eylem Planı ile OECD/G-20 ülkeleri transfer
fiyatlandırması dokümantasyonu konusunda standardizasyona
yönelik bir dönüşüm içerisine girmişlerdir. Söz konusu ortak
dokümantasyon yükümlülükleri ile şirketlerin mali tablolarına ve
vergisel pozisyonlarına şeffaflık ilkesi kapsamında vergi idareleri
tarafından daha kolay erişilebilmesi öngörülmektedir.
Haziran 2016 itibarıyla halihazırda beş ülke tarafından
mevzuatlarına tamamen dahil edilen 13. Eylem Planı’nın diğer
ülkeler tarafından ilerleyen dönemlerde de benimsenmesi
beklenmektedir. Halihazırda taslak düzenlemeler yayınlayan
pek çok ülke bulunmaktadır, bunlardan biri de Türkiye’dir.
Dokümantasyon yükümlülüklerindeki bu büyük ölçekli dönüşüm,
mükelleflerin bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını ve hazırlık
yapmasını gerektirmektedir.
Öte yandan, BEPS 13. Eylem Planı ile ilgili tüm taraf ülkeleri
ilgilendiren ve örneklendirilmesi ya da detaylandırılması
gereken pek çok nokta bulunmaktadır. Ayrıca eylem planının
2016 yılı hesap döneminde uygulanması ile birçok farklı
sorunun gündeme geleceği tahmin edilmektedir. Türkiye’deki
uygulamalara bakıldığında genel olarak bu uygulamaların
BEPS 13. Eylem Planı’nın üzerinde temellendiği görülmektedir.
Bu doğrultuda Türkiye’deki uygulamalarda da uluslararası
mevzuata bağlı belirsizliklerin yanı sıra, Ek-2 ve Ek-4 formu
gibi Türkiye’ye özgü yerel uygulamalarla ilgili de netleştirilmesi
gereken birçok konu ortaya çıkmıştır.
2013’ten beri tartışılan BEPS 13. Eylem Planı; OECD/G-20
üyesi ülkelerin uzlaşmasının bir sonucudur. Bu nedenle söz
konusu yeni dokümantasyon yükümlülükleri ile ilgili yukarıda
bahsedildiği gibi kimi belirsizlikler ve eleştiriler söz konusu
olsa da, BEPS 13. Eylem Planı transfer fiyatlandırması
dokümantasyonu için olumlu bir adım olarak kabul edilmektedir.
İlerleyen günlerde OECD/G-20 rehberliğindeki bu işbirliğinin,
ülkelerdeki yerel mevzuata aktarılması süreci hızlanacağı
gibi, 2016 hesap döneminin raporlanması ile beraber BEPS
13. Eylem Planı birçok üye ülkede resmi olarak uygulamaya
geçirilecektir. Böylece uluslararası düzeyde BEPS 13. Eylem
Planı ve yerel düzeyde 3 Seri No’lu Tebliğ ile mevzuatımıza dahil
edilmesi planlanan yeni dokümantasyon yükümlülüklerinin vergi
idareleri ve mükellefler üzerindeki etkisi en kapsamlı şekilde
önümüzdeki süreçte gözlemlenebilecektir.

BEPS 4. Eylem Planı, Annexes D. Examples, s. 105.
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Bir önceki hesap döneminde toplam
konsolide grup geliri 2 milyar 37 milyon TL
ve üzeri mi?

Evet

Hayır

Şirketin bir önceki hesap dönemi
sonunda aktif büyüklüğü ve net
satışları 250 milyon TL ve üzeri mi?

Evet
1.
2.
3.
4.
5.

Hayır

CbCR
Ana Rapor
Yıllık TF Raporu
Ek-2 Formu
Ek-4 Formu

1.
2.
3.
4.

Evet

Şirketin bir önceki hesap
dönemi sonunda aktif
büyüklüğü ve net satışları
100 milyon TL ve üzeri mi?

Evet
CbCR
Yıllık TF Raporu
Ek-2 Formu
Ek-4 Formu

Şirketin bir önceki hesap dönemi
sonunda aktif büyüklüğü ve net
satışları 250 milyon TL ve üzeri mi?

1. Ana Rapor
2. Yıllık TF Raporu
3. Ek-2 Formu
4. Ek-4 Formu

Hayır
1. CbCR
2. Yıllık TF Raporu
3. Ek-2 Formu

Hayır
Şirketin bir önceki hesap
dönemi sonunda aktif
büyüklüğü ve net satışları
100 milyon TL ve üzeri mi?

Evet
1.Yıllık TF Raporu
2. Ek-2 Formu
3. Ek-4 Formu

Hayır
1. Yıllık TF Raporu
2. Ek-2 Formu

Notlar
1) İlişkili kişilerle her bir işlem için toplam net
tutarı 30.000 TL ve üzeri olan işlem yoksa
Ek-2 ve Ek-4 formları hazırlanmayacaktır.
2) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na
ya da serbest bölgeye kayıtlı mükellefler Yıllık
TF Raporu’nda hem yurt içi hem yurt dışı
işlemlerine, diğer mükellefler sadece yurt dışı
işlemlerine yer vereceklerdir.
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Vergide Gündem
Bedir Arkan

Gayri maddi haklara ilişkin düzenlemeler ve
değerleme yöntemleri ile emsal bedel tespiti
Küreselleşme olgusunun 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan formu, 20. yüzyılın
sonlarına doğru hem iş dünyasına hem de modern dünya düzenine yeni bir bakış
açısı ve değişiklik getirmiştir. Özellikle, soğuk savaşın sona ermesi ve teknolojik
gelişmelerin iyice artması ile birlikte, sermaye hareketlerini engelleyen sınırlar
ortadan kalkmış ve artık sermayenin serbestçe dolaştığı bir dünya ortaya çıkmıştır.
Bu durum bazı Çok Uluslu İşletmelerin (“ÇUİ”) sermayenin serbestliği avantajını
çoğunlukla lehlerine çevirmelerine yardımcı olmuş ve konsolide bazda ödeyecekleri
vergi tutarlarını kolaylıkla yönetmelerini sağlamıştır. Söz konusu vergi planlaması,
gelirlerin vergi oranının daha düşük olduğu ülkelere kaydırılmasını sağlayıp, mukim
oldukları ülkede ödeyecekleri vergi tutarlarını düşürmeleri ve hatta kimi durumlarda
mükellefiyet tesis edilmiş olan bazı ülkelerde vergi oranını negatife çevirebilmeleri
sonucunu ortaya koymuştur.
Ancak, bu seviyede vergi avantajlarının sağlanması uluslararası organizasyonları
bu konuda bir tedbir alma yoluna itmiş ve bu konuda önemli düzenlemeler ile söz
konusu vergi planlamalarının ve vergi matrahlarında aşındırmaya gidilmesinin önüne
geçilmeye çalışılmıştır.
Bu kapsamda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (“OECD”) ve G-20
ülkelerinin ortak yayımlamış olduğu Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (“BEPS”)
eylem planları 2015 yılında nihai rapor haline getirilmiş olup, faiz indirimlerinden
gayri maddi haklara, grup-içi hizmetlerden transfer fiyatlandırmasına kadar birçok
konuda yeni düzenlemeler içermektedir.
Bu çalışmamız, BEPS’in 8. Eylem Planı olan gayri maddi haklara ilişkin OECD’nin
getirdiği düzenlemeleri içerecek olup, söz konusu eylem planı kapsamında
getirilen yeniliklerin ve gayri maddi hakların değerlendirilmesine ilişkin yeni temel
yaklaşımların tartışılmasına yönelik olacaktır. Ayrıca, söz konusu eylem planında
yer alan yöntem ve yaklaşımların 8 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
(“Tebliğ”) kapsamında değerlendirilmesi ve Türkiye’deki tam ya da dar mükellef
kurumların bu kapsamda yararlanabileceği avantajlar makalemizin temelini
oluşturacaktır.

A. BEPS 8. Eylem Planı ve gayri maddi haklara ilişkin
düzenlemeler
BEPS 8. Eylem Planı, 5 Ekim 2015 tarihinde OECD tarafından yayımlanmış olup,
son haline getirilmiştir. Söz konusu eylem planı gayri maddi hakların transfer
fiyatlandırması açısından ve iktisadi çerçevede değerlendirilmesi konusunda
ülkelerin vergi idarelerine ve mükelleflerine ışık tutmaktadır. 8. Eylem Planı,
2010 yılında yayımlanan Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer
Fiyatlandırması Rehberi’nin (“OECD Rehberi”) VI. bölümünü tamamen bu eylem
planı kapsamında getirilen yenilikler kapsamında değiştirmiştir.
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BEPS 8. Eylem Planı ile getirilen yeni temel düzenlemeler
aşağıdaki gibidir;
• Gayri maddi hak kavramı yeni tanımını şu şekilde almıştır:
Bir gayri maddi hak, fiziksel ya da finansal bir varlık
olmayan, ticari amaçlar için sahip olunan ya da kullanılan
ve kullanımı ya da transferi bağımsız taraflar arasında
gerçekleşen koşullarla aynı ölçüde fiyatlandırılan bir
varlığı ifade etmektedir.1 Bu kapsamda, gayri maddi
hak tanımı OECD Rehberi’ndeki ticari ve pazarlama
amaçlı gayri maddi varlık tanımının aksine daha geniş
bir perspektifte ele alınmış olup, muhasebe kavramları
ve yasal tanımlar çerçevesinde sınırlı kalmamıştır.
Ayrıca, BEPS 8. Eylem Planı bir varlığın gayri maddi hak
kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu varlığın
yasal anlamda korunmasına ya da ÇUİ’nin bilançosunda yer
almasına gerek olmadığını belirtmektedir.2
• Buna ek olarak, bu eylem planı ile herhangi bir ÇUİ’nin
gayri maddi hakkın kullanılması sonucu elde edilen
getiriden pay alması için söz konusu gayri maddi hakka
sahip olması yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla, yasal
sahiplik gayri maddi haktan pay almaya yeterli olmamakta,
bunun yerine gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında
kullandırılması sonucu uygulanacak emsal lisans bedelinin
belirlenmesinde, söz konusu ilişkili kişiler arasında
üstlenilen fonksiyonlar, katlanılan riskler ve kullanılan
varlıklar önem kazanmaktadır. Diğer bir deyişle, 8. Eylem
Planı ile beş önemli kavram transfer fiyatlandırması
sözlüğümüze girmiştir: Geliştirmek, iyileştirmek,
sürdürmek, korumak ve kullanmak.
Bu beş iktisadi kavram, gayri maddi hakların transfer
fiyatlandırması kapsamında işleme konu edilmesi sonucu
emsal bedelin belirlenmesinde hangi tarafın ne ölçüde
katkıda bulunduğunun tespitinde dikkate alınması gereken
kavramlar olmuştur.
• BEPS 8. Eylem Planı, şirketlerin ve gayri maddi varlıkların
pazar fiyatının tespitinde kullanılan değerleme teorisinin
transfer fiyatlandırması analizlerinde temel bir yöntem
haline gelmesi konusunda netlik kazandırmıştır. Bu
kapsamda, OECD söz konusu eylem planı ile bize bir gayri
maddi hakkın transfer fiyatının tespitinde değerleme
yöntemlerinin kullanılabileceğini ve bu yöntemler
vasıtasıyla herhangi bir gayri maddi hakkın pazar fiyatının
ve dolayısıyla emsal bedelinin tespitinin mümkün olduğunu
söylemektedir. Makalemizin diğer bölümlerinde değerleme
yöntemlerinin pratikte nasıl uygulanması gerektiğine dair
daha geniş kapsamlı bilgi verilecektir.
• Yukarıdaki gelişmelere ek olarak, “değerlemesi zor gayri
maddi hak” kavramı yeni eylem planı ile gayri maddi hak
literatüründeki yerini almıştır. Bu tür gayri maddi haklar
karşılaştırılabilir emsal işlemlerin olmadığı ve değerleme
esnasında gelecek getirilere ilişkin projeksiyonların
yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda karşımıza
çıkmaktadır. Söz konusu gayri maddi hakların özellikleri
aşağıdaki gibidir;3

1
2
3

- İşleme konu edildiği anda henüz geliştirme evresinin
devam etmesi,
- İşlemin gerçekleştiği uzun bir süre içerisinde ticari amaçla
kullanılmayacak olması,
- Tam olarak “değerlemesi zor gayri maddi hak” tanımına
uymasa da, bu tanıma uyan başka bir gayri maddi hakkın
geliştirilme süreci ile bağlantılı olması,
- İlişkili şirkete sabit bir ödeme karşılığında lisanslanması,
- Maliyet katkı anlaşması ya da benzer bir anlaşma yolu ile
geliştirilen bir gayri maddi hak olması.

B. BEPS 8. Eylem Planı kapsamında değerleme
yöntemlerinin uygulanması
Transfer fiyatlandırması alanında önemli bir kavram olan
gayri maddi hakların değerlemesi ve emsal bedel tespitine
BEPS 8. Eylem Planı ile açıklık getirilmiştir. Bununla
birlikte, eylem planı değerleme teorisinin gayri maddi hak
işlemlerinde emsal bedel tespitinde nasıl uygulanması
gerektiğini anlatmış ve bu anlamda detaylı bir açıklama
gerçekleştirmiştir.
Gayri maddi hakların piyasa fiyatının ve dolayısıyla bu
işlemlerde uygulanacak emsal bedel tespitinde değerleme
teknikleri, genellikle piyasada bu işlemlerin transfer
fiyatlandırması açısından analizi esnasında kullanılacak
güvenilir karşılaştırılabilir işlemlerin olmadığı durumlarda
uygulanmaktadır. Dolayısıyla, değerleme yöntemleri transfer
fiyatlandırması yöntemlerinden karşılaştırılabilir fiyat
yönteminin uygulanamadığı durumlarda uygulanabilir bir
teknik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu açıdan eylem planı bize değerleme yöntemlerinden
indirgenmiş nakit akımı yönteminin söz konusu değerlemede
kullanılabileceğini söylemekte ve bu anlamda yaptığı
açıklamalarla hem vergi otoritelerine hem de vergi
mükelleflerine söz konusu yöntemin uygulanabilirliğine ve
uygulanması halinde nasıl bir yol izleneceğine dair rehber
olmaktadır.
BEPS 8. Eylem Planı, değerleme yöntemlerinden sadece
indirgenmiş nakit akımı yöntemini değerleme teknikleri
kapsamında değerlendirmiş ve söz konusu yöntemin gayri
maddi hakların değer tespitinde ve dolayısıyla emsal
bedel tespitinde nasıl uygulanacağına dair açıklamalarda
bulunmuştur.
İndirgenmiş nakit akımı yöntemi temel olarak aşağıda yer
alan aşamalardan oluşmaktadır;
• Değerlemeye konu olacak gayri maddi hakkın ÇUİ’ye
sağlayacağı faydalı ömür süresinin tespit edilmesi,
• Gayri maddi hakkın gelecekte yaratacağı gelir ya da nakit
akımlarına ilişkin projeksiyonların yapılması,
• Tahmin edilen gelirlerin gayri maddi hakkın faydalı ömrü
süresince bugünkü değerine indirgenmesi için iskonto
oranının belirlenmesi,
• Gelecekteki nakit akımlarının iskonto oranı ile bugünkü
değerine indirgenmesi sonucu gayri maddi hakkın
değerinin tespit edilmesi.

OECD, Action 8-10: 2015 Final Reports, Chapter VI, 6.6, sf. 67
D.R. Wright; H.A. Keates; J. Lewis; L. Auten, The BEPS Action 8 Final Report: Comments from Economists, International Transfer Pricing Journal, 2016, Volume 23, No.2, sf. 100
OECD, Action 8-10: 2015 Final Reports, Chapter VI, 6.190, sf. 110.
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Değerleme yönteminin aşamalarından biri olan faydalı
ömrün tespit edilmesi, özellikle ÇUİ’nin gelecekteki nakit
akımlarına ilişkin projeksiyonların yapılmasında önem
kazanmaktadır. Diğer bir deyişle, indirgenmiş nakit akımının
uygulanması ile yapılacak değer tespitinde, gayri maddi
hakkın faydalı ömrünün uzun olması, tahmini yapılacak
gelecek nakit akımlarının da doğruluğunu etkileyecektir.
Olması gerekenden daha uzun bir faydalı ömür atfedilen bir
gayri maddi hakka ilişkin yapılacak gelir projeksiyonunda,
belli bir noktadan sonra yapılacak gelir tahminleri gerçek
değerlerden oldukça uzak olacaktır. Dolayısıyla, gerçekçi bir
gelir tahmini yapılabilmesi için, faydalı ömrün dikkatli bir
şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Buna ek olarak, projeksiyonu yapılan nakit akımlarının
kaynağı da söz konusu projeksiyon rakamlarının doğruluğu
açısından önem kazanmaktadır. BEPS 8. Eylem Planı’nda da
belirtildiği üzere, vergi planlaması içeren projeksiyonlarda
yer alan nakit akımların gayri maddi hakkın değer tespitinde
dikkate alınmasının, söz konusu nakit akımların doğruluğuna
ilişkin kuşkuları da beraberinde getireceği aşikârdır. Bunun
sebebine gelecek olursak, vergi planlaması ya da transfer
fiyatlandırması yapılandırılması içeren projeksiyonların,
kasten ya da farkında olmadan vergi hukukuna aykırı
yaklaşımlar barındırma riski oldukça yüksektir. Bu sebepten
ötürü, indirgenmiş nakit akımı yönteminin uygulanması
ile gerçekleştirilecek gayri maddi hak değer tespitinde,
dikkate alınacak gelecekteki nakit akımların vergi planlaması
içermeyen projeksiyonlara ilişkin olması, gayri maddi hakkın
tespit edilen değerinin ve dolayısıyla belirlenecek olan
emsal lisans bedelinin daha doğru ve güvenilir olmasını
sağlayacaktır.
Eylem planının bahsettiği bir diğer husus ise, tahmini
gerçekleştirilen gelecekteki nakit akımların bugünkü değerine
indirgenmesi noktasında belirlenecek iskonto oranının
nasıl olacağına ilişkindir. Eylem planında da belirttiği üzere
kullanılacak olan iskonto oranı paranın zaman değerini
içerdiği kadar ayrıca ÇUİ’nin elde etmeyi beklediği nakit
akımlarına ilişkin risk ve belirsizliği de içermelidir. BEPS
8. Eylem Planı’nda da yer aldığı üzere, söz konusu iskonto
oranının tespitinde WACC (Weighted Average Cost of
Capital)4 ya da daha farklı iskonto oranlarının değerleme
esnasında kullanılabileceği belirtilmektedir. Hangi iskonto
oranının ya da hangi hesaplamanın bu teknikte yer alacağı
ise, ÇUİ’nin finansal yapısına ve gayri maddi hakkın nitel ve
nicel özelliklerine göre değişmektedir.

C. 8 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği kapsamında gayri maddi hakların
değerlemesi
1. Bir bakışta Tebliğ
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde
düzenlenen “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” hükümleri
çerçevesinde 21.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 8 seri numaralı Kurumlar
4
5
6
7
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Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeler kapsamında,
Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik
faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan
buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlara yönelik istisna
uygulaması getirilmiştir.
Bu kapsamda, tam ya da mükellef kurumların Türkiye’de
gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan
buluşları için Türk Patent Enstitüsü’ne (“TPE”) başvuru
yaptığı ve aldığı patent ya da faydalı modelin değerinin
mükellef kapsamında istisnaya tabi tutulması amaçlanmıştır.
Söz konusu kanun maddesi ile kurumların Türkiye
içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık
vermesi amaçlanmış ve bu doğrultuda kurumlar vergisi
kapsamında teşvik düzenlemesi getirilmiştir. Tebliğ’in
getirdiği istisna avantajına ilişkin en önemli noktalardan biri
ise, istisnaya konu edilecek patent ya da faydalı modelin
Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması
gerektiğidir.5 Değer tespiti esnasında, söz konusu ar-ge
faaliyetlerinin bir kısmının yurtdışında gerçekleştirilmiş
olması halinde, sadece Türkiye'de gerçekleştirilen kısmına
isabet eden tutar dikkate alınmalıdır.
Söz konusu istisnadan yararlanacak kişilere aşağıda yer
verilmektedir;
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ya da
sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
• Paris Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip
kişiler,
• Bu kapsam dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti
uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/
veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin
uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler.6
2. İstisna uygulaması
Söz konusu Tebliğ’de de belirtildiği üzere Türkiye'de
gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile
yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;
• Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
• Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
• Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları
halinde elde edilen kazançların,
• Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması
sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların
patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının
yüzde 50'si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi
halinde, 01.01.2015 tarihinden itibaren kurumlar
vergisinden müstesnadır.7
Tam ve dar mükellef kurumların TPE’den almış olduğu patent
ya da faydalı model için ön değerleme raporu yazması
sonucunda tespit edilen değer üzerinden yukarıda yer alan
işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmesi durumunda
istisna uygulamasından yararlanabilecektir. Ön değerleme

Sermayenin Ağırlıklı Ortalama Maliyeti
8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 5.14.3.1
8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 5.14.3.3.1
8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 5.14.1
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raporu mükellef tarafından hazırlanması gereken bir
yükümlülük olup, tamamlanması halinde Gelir İdaresi
Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
15.07.2016 tarihinde kabul edilen Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’dan önce, hazırlanan ön değerleme
raporunun, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi
müfettişlerince değerlemeye tabi olan patent ya da faydalı
modelin değerinin tespiti için değerleme raporunun yazılması
amacıyla Vergi Denetim Kurulu’na iletilmesi gerekmekteydi.
Değerleme raporu ise bu süreç içerisinde nihai rapor olup
ve patent ya da faydalı modelin Maliye Bakanlığı tarafından
kabul edilen esas değerini teşkil etmiş olacaktı.
Ancak söz konusu Kanun’un kabulü ile Maliye Bakanlığı’nın
değerleme raporunun yazılmasına ilişkin yükümlülüğü
ortadan kalkmış ve bu kapsamda ön değerleme raporu
dışında değerlemeye ilişkin başka bir raporun hazırlanma
zorunluluğu kalmamıştır.
Öte yandan, patent ya da faydalı modellerin değerinin tespit
edilmesi yolu ile kurumlar vergisi istisnasından yararlanan
mükelleflerin, halen olası bir inceleme durumunda söz
konusu patent ya da faydalı modele ilişkin yeniden değerleme
riski ile karşı karşıya olduğu göz ardı edilmemelidir.

Buna ek olarak, değerlemeye konu gayri maddi hak ile
karşılaştırmada esas alınacak gayri maddi hak arasındaki
farklılıklar gayri maddi hakkın değerinin tespitinde doğru
sonuçlar doğurmayacaktır. Söz konusu farklılıklar, gayri
maddi hakların yapısındaki farklılıkları, piyasa ve sektör
koşullarındaki farklılıkları ve gayri maddi hakların ekonomik
gerçeklikleri arasındaki farklılıkları kapsamaktadır.9
Ancak pazar yönteminin uygulanması esnasında bazı
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorluklardan birincisi;
değerlemeye konu olan gayri maddi hakka ilişkin benzer
gayri maddi hakkın piyasada bağımsız taraflar arasında
gerçekleştirilen satım ya da lisanslama işlemlerine ilişkin
piyasa bilgilerine ulaşılmasında yaşanabilecek zorluktur.
Genellikle, bu bilgilerin gizli ya da paylaşılması mümkün
olmayan bilgiler olması sebebiyle, piyasada bu bilgilerin
bulunması oldukça zordur.
Değerleme yönteminde yaşanacak zorluklardan ikincisi ise;
değerlemeye tabi gayri maddi hakkın piyasada ya da aynı
sektörde benzerinin bulunması konusunda yaşanabilecek
zorluktur. Özellikle, teknolojik amaçlı geliştirilen gayri maddi
hakların eşsiz ya da geliştirilme sebebinin sadece belli bir
üretime hizmet etmesi sebebiyle, bu tür gayri maddi hakların
piyasada benzerinin bulunması neredeyse imkânsızdır.
3.2. Maliyet bazlı yöntem

3. Değerleme yöntemlerinin analizi
Tebliğ, istisnaya konu edilen gayri maddi haklar olan patent
ve faydalı modelin değer tespitinde uygulanabilir yöntemleri
ayrıntılı bir şekilde tanımlamıştır. Ön değerleme raporunun
hazırlanması sürecinde, değerlemeye konu olan gayri
maddi hakkın değer tespitinde her bir yöntem tek tek analiz
edilip, uygulanabilir yöntemlerin hangileri olduğu açıkça yer
almalıdır.
Aşağıda gayri maddi hakkın değer tespitinde tebliğin
sunduğu yöntemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.
3.1. Pazar yöntemi
Gayri maddi hak değerleme yöntemlerinden biri olan
pazar yöntemi, satım ya da lisanslama işlemine konu
olmuş ve değerlemeye konu olacak gayri maddi hak ile
benzer özelliklere sahip diğer gayri maddi hakların tahmini
piyasa değerinin tespit edilmesi ve bu tespit sonucunda ön
değerleme raporuna konu olan gayri maddi hakkın tahmini
değerinin belirlenmesi yöntemine dayanmaktadır.
Pazar yöntemi yolu ile değerlemeye ilişkin yapılacak olan
analizde dikkate alınması gereken faktörlerden biri ise, satım
ya da lisanslama işlemine konu olan gayri maddi hakkın yer
aldığı piyasa koşullarının dikkatli bir şekilde analiz edilmesidir.
Dolayısıyla değerleme esnasında, tarihsel işlemler, emsal
olarak alınacak gayri maddi hakkın işleme konu edildiği
zaman ve bu işleme ilişkin spesifik özellikler dikkate
alınmalıdır.8

8
9

Değerlemeye konu olacak gayri maddi hakkın, maliyet bazlı
yöntem yolu ile değerlemesi esnasında aşağıdaki maliyetler
dikkate alınmalıdır;
• İşçilik maliyetleri
• Malzeme maliyetleri
• Faaliyet giderleri
İşçilik maliyetleri, gayri maddi hakkın geliştirilmesinde
harcanan maliyetler içerisinde önemli bir yer kapsamaktadır.
Söz konusu maliyetler, gayri maddi hakkın geliştirilmesinde
harcanan beşeri sermayeye ilişkin harcamaları içermektedir.
Bu maliyetler, doğrudan işçilik maliyetlerine ek olarak, dolaylı
işçilik maliyetlerini de içermektedir.
Bir diğer maliyet kalemi olan malzeme maliyetleri ise gayri
maddi hakkın geliştirilmesinde kullanılan maddi ve gayri
maddi duran varlıkları (hammadde, yarı mamul, parça,
yazılım, demirbaş vb.) içermektedir.
Son olarak faaliyet giderleri ise araştırma ve geliştirme
giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini ve genel
yönetim giderlerini içermektedir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken husus, faaliyet giderleri hesaplanırken,
sadece gayri maddi hakkın geliştirilmesi esnasında harcanan
faaliyet giderlerinin maliyet analizine dâhil edilmesi
gerektiğidir. Dolayısıyla, faaliyet giderleri maliyet bazlı
yöntemde kullanılırken, çeşitli dağıtım anahtarları vasıtasıyla
bu giderlerden sadece gayri maddi hakkın geliştirilmesinde
harcanan giderlere pay verilmelidir.
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Ayrıca, söz konusu maliyetler değerleme gününe göre
enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak ve gayri maddi
hakkın değeri bu düzeltme sonucu belirlenecektir. Örneğin;
değerlemenin 31.12.2015 tarihi itibarıyla yapılması
durumunda, 2012 yılına ait maliyetlerin her yıl için enflasyon
oranında (üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi vb.)
2015 tarihine göre düzeltmeye tabi tutulması gerekmektedir.
Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren kurumlar elde ettikleri
buluşlardan sadece maliyetleri ölçüsünde değil, uzun vadede
yüksek tutarda fayda sağlamayı planlamaktadır. Bu sebeple,
sadece maliyetlerin dikkate alınması yolu ile yapılacak bir
değer tespiti değerlemeye konu olacak gayri maddi hakka
ilişkin gelecekte elde edilmesi beklenen getirinin göz ardı
edilmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla, maliyet bazlı
yöntem değerleme yöntemleri içerisinde, gayri maddi hakkın
değer tespitinde diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında,
sadece gayri maddi hakkın geliştirilmesi esnasında katlanılan
maliyetleri göz önüne alması sebebiyle uygulama alanı daha
sınırlı olmaktadır.

3.3.1. Doğrudan nakit akımları yöntemi
Doğrudan nakit akımları yöntemi, gayri maddi hak
değerleme yöntemleri içerisinde en sık kullanılan ve en
güvenilir yöntemlerden biridir. Bu yöntem geleceğe dair
projeksiyonlara ve öngörülere dayanmakta olup volatil
olan dışsal faktörlerden etkilenmemektedir. Ayrıca bu
yöntem nakit akımları yönetimini dikkate alması sebebiyle,
muhasebesel şartlardan etkilenmemektedir.12 Doğrudan
nakit akımları yöntemi ile gayri maddi hakların değerlemesine
ilişkin şirketin yönetim stratejileri ve şirketin genel yönetim
tecrübeleri dikkate alınmaktadır.
Gayri maddi hakların değerlemesine ilişkin kullanılabilecek
yöntemlerden biri olan doğrudan nakit akımları yöntemi
aşağıda yer alan aşamaları içermektedir;

3.3. Gelir bazlı yöntemler

• Gayri maddi hakkın kalan faydalı ömrünün hesaplanması,
• Gayri maddi hakka ilişkin gelecek nakit akımlarının
hesaplanması,
• Gelecek nakit akımlarının TCMB iskonto oranı ile bugünkü
değerine indirgenmesi.

Gayri maddi hakların değerlemesine ilişkin üçüncü değerleme
yöntemi olan gelir bazlı yöntem, gayri maddi hakkın
kullanılması yolu ile kalan faydalı ömrü süresince söz konusu
gayri maddi hakka atfedilecek ve gelecekte elde edilecek
gelirlerin bugünkü değerinin bulunması yolu ile gayri maddi
hakkın değerinin tespiti esasına dayanmaktadır.

Buna ek olarak, gayri maddi hakka ilişkin gelecek nakit
akımlarının tahmininin yapılabildiği durumlarda, bu nakit
akımlarının bugünkü değerine indirgenmesi yolu ile
hesaplanacak değerin gayri maddi hakkın gerçekçi değerini
yansıtması sebebiyle, değerleme yöntemi olarak doğrudan
nakit akımları yönteminin kullanılması daha doğru olacaktır.

Gelir bazlı yöntemde, değerlemeye konu olan gayri maddi
hakkın gelecekte getireceği gelirlerinin iskonto oranı ile
bugünkü değerine indirgenmesi gerekmektedir. Tebliğ’in, bu
yöntemin incelenmesi açısından BEPS 8. Eylem Planı’ndan
farkı, söz konusu iskonto oranının, eylem planında yer alan
iskonto oranı örneklerindeki ülke riski, öz sermaye, borçalacak dengesi gibi hesaplamalara gerek duyulmamasıdır. Bu
kapsamda, Tebliğ’in de belirttiği üzere gelecek nakit akımları
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) resmi iskonto
oranları10 dikkate alınarak bugünkü değerine indirgenmelidir.

3.3.2. Royalti ödemelerinden kurtuluş yöntemi

Tebliğ’in ikinci önemli farkı ise, değerlemeye konu olacak
gayri maddi hakkın faydalı ömrünün belirlenmesi, piyasa
uygulamalarına ya da ticari teamüllere göre farklılık
göstermemekte olup, sabit bir koruma süresi dikkate
alınmaktadır. Bu kapsamda, değerlenecek gayri maddi hakka
ilişkin yapılacak projeksiyonlar Tebliğ’de belirtilen süre
çerçevesinde yapılacak ve tam ve dar mükellef kurumlar bu
süre boyunca istisnadan yararlanabilecektir. Dolayısıyla,
incelemeli sistemle verilen patentlerde koruma süresi, TPE'ye
başvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl, araştırma raporu
sonucunda alınan faydalı model belgelerinde ise koruma
süresi TPE'ye başvuru tarihinden itibaren en fazla 10 yıldır.11

Bir diğer gelir bazlı yöntem olan royalti ödemelerinden
kurtuluş yöntemi, gayri maddi hak sahibinin değerlemeye
konu olan gayri maddi hakka sahip olmadığı ve söz konusu
gayri maddi için royalti ödemesi yaptığı varsayımına
dayanmaktadır.
Gayri maddi hakka sahip olmak için yapılacak olan royalti
ödemesi belirlenerek, söz konusu gayri maddi hakka sahip
olunmakla tasarruf edilen tutar hesaplanmaktadır. Bu
kapsamda, değerlemeye konu olan gayri maddi hakkın
kullanılarak oluşması beklenen nakit akımları royalti oranıyla
çarpılarak royalti ödemeleri hesaplanmaktadır. Hesaplanan
royalti ödemelerinin, iskonto oranıyla bugünkü değerine
indirgenmesi yolu ile söz konusu gayri maddi hakkın değeri
hesaplanmaktadır.
Bu kapsamda, royalti oranının hesaplanmasında emsal gayri
maddi hakkın ya da bu gayri maddi hakka ilişkin emsal lisans
anlaşmalarının bulunması gerekmektedir.13 Dolayısıyla,
royalti ödemelerinden kurtuluş yönteminde, sektörde benzer
gayri maddi hakların lisanslanması sonucu uygulanan royalti
oranları tespit edilmelidir.

Son olarak tebliğ, eylem planından farklı olarak gayri maddi
hakkın değer tespitinin yapılabilmesinde dört farklı gelir bazlı
yönteminden bahsetmektedir. Aşağıda, söz konusu yöntemler
detaylı bir şekilde incelenmiştir.
10
11
12
13

14

8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 5.14.4.1.1(c)
8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 5.14.3.5
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Gayri maddi hakkın değer tespitine ilişkin kullanılabilecek
yöntemlerden biri olan royalti ödemelerinden kurtuluş
yöntemi aşağıda yer alan aşamaları içermektedir;
• Gayri maddi hakkın kalan faydalı ömrünün hesaplanması,
• Gayri maddi hakka ilişkin gelecek nakit akımlarının
hesaplanması,
• Emsal royalti oranının tespit edilmesi,
• Royalti ödemelerinin hesaplanması,
• Royalti ödemelerinin TCMB iskonto oranı ile bugünkü
değerine indirgenmesi.
Ancak, pazar yönteminde yer alan zorluklar royalti
ödemelerinden kurtuluş yönteminde de mevcuttur. Royalti
oranının tespit edilmesinde, piyasada benzer gayri maddi
hakka ilişkin bağımsız taraflar arasında imzalanmış lisans
anlaşmalarına dair bilgilerin bulunması oldukça zordur.
Ayrıca, gayri maddi hakkın eşsiz olması ve sadece özellikli bir
üretim sürecinde kullanılması durumunda emsal gayri maddi
hakların ve bununla birlikte emsal royalti oranının tespit
edilmesi neredeyse imkânsızdır.
3.3.3. Çoklu dönem fazladan kazanç yöntemi
Bu yöntemin doğrudan nakit akımları yönteminden farkı,
gayri maddi hakkın kullanılması sonucu elde edilecek nakit
akımlarında kullanılan diğer varlıklara bir pay verilmekte, bu
pay nakit akımlarından çıkarılarak sadece gayri maddi hakkın
katkısı hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, diğer maddi ve gayri
maddi varlıkların, değerlemeye konu olan gayri maddi hakkın
yer aldığı ürün için kullanıldığı tutar dikkate alınarak bir oran
hesaplanmakta ve hesaplanan tutar gayri maddi hakkın
yarattığı nakit akımlarından çıkarılmaktadır.
Gayri maddi hakkın değerlemesine ilişkin kullanılabilecek
yöntemlerden biri olan çoklu dönem fazladan kazanç yöntemi
aşağıda yer alan aşamaları içermektedir;

3.3.4. Nakit akımlarındaki artış yöntemi
Son gelir bazlı yöntem olan nakit akımlarındaki artış
yönteminde, gayri maddi hakka sahip olunması ve
olunmaması durumunda elde edilecek nakit akımları
arasındaki fark dikkate alınmakta ve bu fark bugünkü
değerine indirgenmektedir.
Dolayısıyla, bu yöntem ile değerlemeye konu olan gayri
maddi hakkın kullanılması sonucu elde edilecek nakit
akımları ve bu faydalın modelin söz konusu üretim sürecinde
kullanılmaması halinde elde edilecek nakit akımları ayrı ayrı
hesaplanmakta ve aradaki fark iskonto oranı ile bugünkü
değerine indirgenmektedir.
Gayri maddi hakkın değerlemesine ilişkin kullanılabilecek
yöntemlerden biri olan nakit akımlarındaki artış yöntemi
aşağıda yer alan aşamaları içermektedir;
• Gayri maddi hakkın kalan faydalı ömrünün hesaplanması,
• Gayri maddi hakka ilişkin gelecek nakit akımlarının
hesaplanması,
• Gayri maddi hakka sahip olunmaması durumunda elde
edilecek gelecek nakit akımlarının hesaplanması,
• Aradaki farkın hesaplanması,
• Gelecek nakit akımları arasındaki farkın TCMB iskonto oranı
ile bugünkü değerine indirgenmesi.
Söz konusu yöntemin uygulanması, genellikle gayri maddi
hakkın tam ve dar mükellef kurumlara maliyet avantajı
getirdiği durumlarda daha elverişlidir. Diğer bir deyişle,
gayri maddi hakkın özellikle üretim sürecinde kurumların
maliyetlerinde azaltıcı bir etki yaratması, nakit akımlarındaki
artış yöntemini uygulanabilir duruma getirmektedir.
4. Değerleme yöntemlerine ilişkin örnekler
4.1. Maliyet bazlı yöntem

• Gayri maddi hakkın kalan faydalı ömrünün hesaplanması,
• Gayri maddi hakka ilişkin gelecek nakit akımlarının
hesaplanması,
• Gayri maddi hakkın kullanılmasında elde edilecek
kazançlardan diğer maddi ve gayri maddi varlıklara pay
verilmesi,
• Hesaplanan payın nakit akımlarından çıkarılması,
• Gelecek nakit akımlarının TCMB iskonto oranı ile bugünkü
değerine indirgenmesi.
Ancak, söz konusu yöntem, özellikle teknoloji bazlı gayri
maddi hakların değerlemesinde, varlığın kullanıldığı ürünün
bir ya da birden çok maddi ya da gayri maddi duran varlıkla
bir değer kazanması sebebiyle elverişli bir yöntem değildir.
Ayrıca, bu ürünlerin üretilmesi ve satışa konu edilecek
duruma gelmesi için birden fazla gayri maddi hakkın ve
teknolojik faktörün bileşimi gerekmektedir.

Maliyet bazlı yöntemin uygulanması sonucu gayri maddi
hakkın tespitine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
Maliyet Türü

Geliştirme Dönemi (TL)

Doğrudan İşçilik Maliyetleri (Bin TL)

100

Dolaylı İşçilik Maliyetleri (Bin TL)

150

Malzeme Maliyetleri (Bin TL)

125

Faaliyet Giderleri (Bin TL)
Gayri Maddi Hakkın Değeri (Bin TL)

50
425

Dolayısıyla, maliyet bazlı yöntemin uygulanması sonucu
şirketin gayri maddi hakkın faydalı ömrü boyunca
yararlanabileceği azami istisna tutarı 212.500 TL’yi
(425.000 X 0,50) aşmayacaktır.
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4.2. Doğrudan nakit akımları yöntemi
Doğrudan nakit akımları yönteminin uygulanması sonucu gayri maddi hakkın tespitine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000

SMM (Bin TL)

8.000

12.000

12.000

16.000

16.000

20.000

Brüt Kar (Bin TL)

2.000

3.000

3.000

4.000

4.000

5.000

%20

%20

%20

%20

%20

%20

Faaliyet Giderleri (Bin TL)

1.000

1.500

1.500

2.000

2.000

2.500

Faaliyet Karı (Bin TL)

1.000

1.500

1.500

2.000

2.000

2.500

Faaliyet Kar Marjı

%10

%10

%10

%10

%10

%10

Gayri Maddi Hakka İlişkin
Nakit Akımları (Bin TL)

400

600

600

800

800

1.000

Vergi Sonrası Gelir (Bin TL)14

320

480

480

640

640

800

0,9578

0,8787

0,8062

0,7396

0,6785

0,6225

306

422

387

473

434

498

Net Satışlar (Bin TL)

Brüt Kar Marjı

İskonto Faktörü15
Nakit Akımların Bugünkü
Değeri (Bin TL)
Nakit Akımların Toplamı (Bin
TL)

2.520

Gayri Maddi Hakkın Değeri
(Bin TL)

2.520

Dolayısıyla, doğrudan nakit akımları yönteminin uygulanması sonucu şirketin gayri maddi hakkın faydalı ömrü boyunca
yararlanabileceği azami istisna tutarı 1.260.000 TL’yi (2.520.000 X 0,50) aşmayacaktır.
4.3. Royalti ödemelerinden kurtuluş yöntemi
Royalti ödemelerinden kurtuluş yönteminin uygulanması sonucu gayri maddi hakkın tespitine ilişkin tablo aşağıda yer
almaktadır.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000

%5,00

%5,00

%5,00

%5,00

%5,00

%5,00

Royalti Ödemeleri (Bin TL)

500

750

750

1.000

1.000

1.250

Vergi Sonrası Gelir (Bin TL)16

400

600

600

800

800

1.000

0,9578

0,8787

0,8062

0,7396

0,6785

0,6225

383

527

484

592

543

623

Net Satışlar (Bin TL)
Emsal Royalti Oranı (%)

İskonto Faktörü17
Royalti Ödemelerinin
Bugünkü Değeri (Bin TL)
Royalti Ödemelerinin Toplamı
(Bin TL)

3.151

Gayri Maddi Hakkın Değeri
(Bin TL)

3.151

Dolayısıyla, royalti ödemelerinden kurtuluş yönteminin uygulanması sonucu şirketin gayri maddi hakkın faydalı ömrü boyunca
yararlanabileceği azami istisna tutarı 1.575.500 TL’yi (3.151.000 X 0,50) aşmayacaktır.

14
15
16
17

16

Kurumlar vergisi oranı %20 alınarak hesaplanmıştır.
2014 TCMB iskonto faiz oranı olan %9 dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Kurumlar vergisi oranı %20 alınarak hesaplanmıştır.
2014 TCMB iskonto faiz oranı olan %9 dikkate alınarak hesaplanmıştır.
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4.4. Çoklu dönem fazladan kazanç yöntemi
Çoklu dönem fazladan kazanç yönteminin uygulanması sonucu gayri maddi hakkın tespitine ilişkin tablo aşağıda yer
almaktadır.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000

SMM (Bin TL)

8.000

12.000

12.000

16.000

16.000

20.000

Brüt Kar (Bin TL)

2.000

3.000

3.000

4.000

4.000

5.000

%20

%20

%20

%20

%20

%20

Faaliyet Giderleri (Bin TL)

1.000

1.500

1.500

2.000

2.000

2.500

Faaliyet Karı (Bin TL)

1.000

1.500

1.500

2.000

2.000

2.500

Faaliyet Kar Marjı

%10

%10

%10

%10

%10

%10

Gayri Maddi Hakka İlişkin
Nakit Akımları (Bin TL)

400

600

600

800

800

1.000

480

480

640

640

800
125

Net Satışlar (Bin TL)

Brüt Kar Marjı

Diğer Varlıkların Katkısı
Marka Hakkı (Bin TL)

50

75

75

100

100

Yazılım (Bin TL)

35

53

53

70

70

88

Makine ve Teçhizat (Bin TL)

40

60

60

80

80

100

275

413

413

550

550

688

Düzeltilmiş Nakit Akımları
(Bin TL)
Vergi Sonrası Gelir (Bin TL)18
İskonto Faktörü 19

220

330

330

440

440

550

0,9578

0,8787

0,8062

0,7396

0,6785

0,6225

211

290

266

325

299

342

Nakit Akımların Bugünkü
Değeri (Bin TL)
Nakit Akımların Toplamı (Bin
TL)

1.732

Gayri Maddi Hakkın Değeri
(Bin TL)

1.732

Dolayısıyla, çoklu dönem fazladan kazanç yönteminin uygulanması sonucu şirketin gayri maddi hakkın faydalı ömrü boyunca
yararlanabileceği azami istisna tutarı 866.000 TL’yi (1.732.000 X 0,50) aşmayacaktır.
4.5. Nakit akımlarındaki artış yöntemi
Nakit akımlarındaki artış yönteminin uygulanması sonucu gayri maddi hakkın tespitine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gayri Maddi Hak Öncesi
Nakit Akımları (Bin TL)

200

300

300

400

400

500

Gayri Maddi Hak Sonrası
Nakit Akımları (Bin TL)

400

600

600

800

800

1.000

Nakit Akımlarındaki Artış
(Bin TL)

200

300

300

400

400

500

Vergi Sonrası Gelir (Bin TL)
İskonto Faktörü

160

240

240

320

320

400

0,9578

0,8787

0,8062

0,7396

0,6785

0,6225

153

211

193

237

217

249

Nakit Akımlarındaki
Artışların Bugünkü Değeri
(Bin TL)
Nakit Akımlarındaki
Artışların Toplamı (Bin TL)

1.260

Gayri Maddi Hakkın Değeri
(Bin TL)

1.260

Dolayısıyla, nakit akımlarındaki artış yönteminin uygulanması sonucu şirketin gayri maddi hakkın faydalı ömrü boyunca
alabileceği azami istisna tutarı 630.000 TL’yi (1.260.000 X 0,50) aşmayacaktır.
18
19

Kurumlar vergisi oranı %20 alınarak hesaplanmıştır.
2014 TCMB iskonto faiz oranı olan %9 dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Eylül 2016 - “Tranfer fiyatlandırması” özel sayısı

17

D. Sonuç ve öneriler
OECD, BEPS 8. Eylem Planı ile gayri maddi haklara ilişkin
yeni düzenlemeler ve tanımlar getirmiştir. Makalemizde
ayrıntılı bir şekilde incelendiği üzere, gayri maddi hakların
değer tespiti ve bu tespite ilişkin değerleme teknikleri,
bu eylem planının getirdiği en önemli yeniliklerden biri
olarak yorumlanabilir. Söz konusu yöntem ve tekniklerin,
OECD Rehberi’ni kendi mevzuatları için baz alacak ülkeler
için gayri maddi haklara yönelik yaklaşımlarda önemli
bir soluk yaratacağı düşüncesindeyiz. Bu eylem planı ile
gayri maddi hakların transfer fiyatlandırması kapsamında
değerlendirilmesinde, değerleme yöntemlerinin ülke
mevzuatlarına adaptasyonunun bu varlıklar için yepyeni bir
emsal bedel tespit sürecini doğuracağı kanısındayız.
Buna ek olarak, Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2015 yılında
çıkarmış olduğu tebliğ, her ne kadar BEPS 8. Eylem Planı’na
uyum çerçevesinde çıkarılmış bir tebliğ olmasa da, eylem
planında yer alan değerleme tekniklerinin Türk vergi
mevzuatına adapte edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda,
Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşları
için patent ya da faydalı model belgesi almış tam ya da dar
mükellef kurumların bu buluşlarını kullanarak elde ettiği
kazançlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.
Söz konusu istisna tutarının tespiti ise, belgesi alınan gayri
maddi hakka ilişkin gerçekleştirilecek değer tespiti sonucu
belirlenecektir. Dolayısıyla, bu gayri maddi haklara ilişkin
pazar fiyatı değerleme tekniklerinin uygulanması sonucu
tespit edilecektir.
Dolayısıyla, BEPS 8. Eylem Planı kapsamında belirtilen
gayri maddi hak değerleme teknikleri, Türk mevzuatında da
yerini bulmuş ve fiilen uygulamaya geçmiş durumdadır. Bu
kapsamda, mükelleflerin söz konusu değerleme yöntemleri
ile sahip oldukları gayri maddi haklara ilişkin değer tespiti
ve emsal bedelin belirlenmesi ile TPE’den aldıkları patent ya
da faydalı model belgeli buluşa ilişkin değer tespiti ve istisna
avantajlarından yararlanma imkânları bulunmaktadır.
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Vergide Gündem
Osman Küçükkaya

BEPS 4. Eylem Planı çerçevesinde faiz
giderleri
1. Giriş
Dünya, her geçen gün teknoloji ve internetin yaygınlaşması ile daha küçük bir
yer haline gelmekte ve teknoloji ile kilometrelerce uzaklıkta mesafeler dahi bir
tuş mesafesi kadar yakınlaşmaktadır. Teknoloji, hayatımızın pek çok safhasında
olduğu gibi finans ve bankacılık alanlarında da hayatlarımızı kolaylaştırmaya
devam ettirmektedir. Bu sayede yirmi yıl öncesinde gerçekleştirilmesi günler
süren prosedürler gerektiren işlemlerin tamamlanma süresi saniyeler bazına
indirgenebilmektedir.
Günümüz dünyasında gelişen bankacılık ve finans sistemi sayesinde her
tür para biriminden paranın taşınması ve transferi çok rahat bir şekilde
gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple dünya çapında faaliyet gösteren grup
şirketlerinin sayısı her geçen gün artmakta ve bu şirketler faaliyetlerini farklı
ülkelere taşımaktadırlar.
Gelişen finans sistemi ile kolay bir şekilde fon kaynağı bulunabilmekte veya fon
tedarik edilebilmektedir. Aynı zamanda farklı ülkelerde kullanılan finansman araçları
ve faiz oranlarından rahatlıkla haberdar olunabilmekte, farklı şartlara göre planlama
gerçekleştirilebilmektedir. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren grup şirketlerinin kendi
aralarında borçlanmaları üzerine uyguladıkları faiz ve diğer finansman ödemeleri
yoluyla matrah aşındırmaları mümkün olmaktadır. Ekim 2015’de yayımlanan BEPS
4. Eylem Planı nihai raporu ile de finansman giderlerinin sınırlandırılması konusunda
yerel mevzuatlara tavsiyeler sunmaktadır.
2016 yılının ilk yarısı itibari ile 4. Eylem Planı’na yakın yasal düzenlemelere
sahip ülke sayısı oldukça azdır. Ancak OECD ve G20 ülkelerinin bu aksiyon planı
çerçevesinde bazı düzenlemeleri benimseyerek yerel mevzuatlarına eklemesi
beklenmektedir.

2. BEPS 4. Eylem Planı kapsamındaki öneriler
Birçok ülkenin yasalarında vergiden indirilebilir ödemeleri sınırlamak amacıyla
farklı kurallar uygulanmakta olup bu uygulamaların daha çok örtülü sermaye ve
transfer fiyatlandırması ekseninde olduğu görülmektedir. Günümüzde ülkeler
faiz ödemelerinin sınırlandırılmasına ilişkin olarak vergi yükünün ağırlaştırılması,
grup şirketlerinden alınan kredilerde emsal faiz oranlarının baz alınması ve faiz
giderlerinin belli orandaki kısmını reddeden kurallar gibi tedbirler uygulamaktadırlar.
BEPS 4. Eylem Planı’nda faiz giderlerinin sınırlandırılması ve borçlanma
işlemlerindeki uygulamanın daha şeffaf hale getirilmesi konusunda ülkelerin taşıdığı
risklere göre farklı ve efektif öneriler getirilmektedir. Bu öneriler temel olarak
aşağıdaki gibidir.1

1

Kaynak: OECD Action 4: 2015 Final Report
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De minimis eşiği
Lokal grubun net faiz giderlerini baz almaktadır

Sabit oran kuralı
İşletmelerin faiz giderlerinin faiz, amortisman ve vergi öncesi karının
sabit bir oranı kadar indirilmesine olanak sağlamaktadır.

Grup oranı kuralı
İşletmeler; indirilecek faiz giderlerini, grubun net faiz
harcamaları/faiz, vergi ve amortisman öncesi karının oranı kadar
indirilebilmektedir.

İndirilemeyen faiz tutarınındevredilmesi / kullanılmamış faiz
kapasitesi / geçmişe dönük indirilemeyen faiz giderleri

Risk durumlarına göre genel faiz kısıtlaması kuralları

Bankacılık ve sigorta sektörü için kurallar

De minimis eşiği: De Minimis Eşiği; sabit oran ve grup
oran kapsamının dışında yer alan düşük riskli işletmeler
için kullanılmaktadır. BEPS 4. Eylem Planı’nda, bu eşiğin
ülkeler tarafından lokal bir gruptaki tüm işletmelerin net faiz
giderleri baz alınarak belirlenmesi önerilmektedir.
Sabit oran kuralı: Şirketlerin matrahtan indirilecek faiz
giderlerinin tespitinde, vergi otoriteleri tarafından %10-%30
arasında bir sabit oranının belirlenmesi ve Faiz Amortisman
Vergi Öncesi Kar’ın (FAVÖK) bu oran kadarının vergi
matrahından indirilmesi önerilmektedir. BEPS 4 Eylem
Planı’nda ön plana çıkarılarak tavsiye edilen uygulama “Sabit
Oran Kuralı” olması sebebi ile aşağıda daha detaylı olarak
incelenmiştir.
Grup oranı kuralı: Tavsiye edilen emsal2 sabit oranlarının
vergi otoritesi tarafından daha düşük tespit edildiği
durumlarda, BEPS 4. nihai raporu, vergi dışı sebeplerle borç/
özsermaye oranı yüksek olan şirketlere kolaylık sağlaması
açısından grup oranı kuralını kullanılmasını önermektedir.3
Grup oranın hesaplanması ise kısaca şu şekilde belirtilebilir:
1) İlk adımda; grubun net ilişkisiz kişi faiz gideri/FAVÖK
oranı belirlenir;
Grup Oranı = Net İlişkisiz Kişi Faiz Giderleri / Grup FAVÖK
2) İkinci adımda ise işletmenin FAVÖK’ının grup oranı kadarı
hesaplanır. Bu tutar vergi matrahından indirilmeye konu
olan net faiz giderinin üst sınırıdır.
İndirilecek Net Faiz Gideri Üst Sınırı = Grup Oranı x İşletmenin
FAVÖK’ı
İndirilemeyen faiz tutarının devredilmesi / kullanılmamış
faiz kapasitesi / geçmişe dönük indirilemeyen faiz
giderleri: BEPS 4. Eylem Planı kapsamında indirilemeyen
faiz giderlerinin veya kullanılmamış faiz kapasitesinin ileriye
veya geriye dönük olarak uluslararası şirketler tarafından
2
3
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kullanılmasını öngören tavsiyeler sunulmuştur. Bu kapsamda
BEPS 4. Eylem Planı kapsamında ülkelere aşağıdaki tavsiyeler
sunulmaktadır;
• Sadece matrahtan indirilmesine izin verilmeyen faiz
giderlerinin ileriki yıla taşınması,
• Matrahtan indirilmesine izin verilmeyen faiz giderinin ve
kullanılmamış faiz kapasitesinin ileriki yıla taşınması,
• Matrahtan indirilmesine izin verilmeyen faiz giderinin ileriki
ve önceki yıllara taşınmasıdır.
Ayrıca ilgili Eylem Planı’nda uygulamanın esasları konusunda
da öneriler bulunmaktadır. Bu doğrultuda ileriye yönelik faiz
tutarlarının devredilmesinde yıllar itibari ile azalan oranın
uygulanması veya her yıl için geriye ya da ileriye taşınan
tutarlara sabit bir sınır tespit edilmesi yolu ile uygulamanın
sınırlandırılmasının da mümkün olduğu belirtilmiştir.
Risk durumlarına göre genel faiz kısıtlamaları: BEPS
nihai raporunun sabit oran kuralı ve grup oran kuralının
uygulanamadığı bir takım finansal işlemler için uygulanacak
olan kurallardır. Bu kurallar; sabit oran ve grup oranı kuralı
gibi kuralların aksine işletmelerin matrahtan düşebilecekleri
faiz giderlerine ortalama sınır koyan kurallar olarak
tanımlanabilmektedir.
Bankacılık ve sigorta sektörü için özel kurallar: Bankacılık
ve sigorta sektöründe faizin rolü farklı tanımlanmakta olup
finansal varlık ve borçları ana faaliyet konusunun ayrılmaz
birer parçasıdır. Bu sebeple en doğru yöntemin tespit
edilmesinde, sektörün özüne ilişkin diğer kuralların da dikkate
alınması önem arz etmektedir.

3. Sabit oran kuralı ve uygulama alanları
BEPS 4. Eylem Planı’nda faiz indirimlerinin kısıtlanması
için tavsiye edilen uygulama olarak “Sabit Oran Kuralı”
ön plana çıkmaktadır. Sabit oran kuralı; yerel veya
uluslararası alanda faaliyet gösteren tüm şirketler tarafından
kullanabilecek bir yöntemdir. Sabit oranın, vergi otoriteleri
tarafından belirlenmesi öngörülmektedir. Belirlenen bu oran
doğrultusunda şirketler tarafından ilişkili ve ilişkisiz kişilerle
gerçekleştirilen faiz işlemlerine ilişkin giderin matrahtan
indiriminin sınırlandırılması tavsiye edilmektedir.
Sabit oran kuralında işletmelerin indirilebilecek finansman
giderleri; işletmenin FAVÖK’ı ve sabit oranın çarpımı ile
hesaplanmaktadır. İndirilebilecek faiz gideri tutarını aşan faiz
giderlerinin vergi matrahına dahil edilmemesi önerilmektedir.
Sabit oran kuralı uygulamasının aşamaları aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır;
1) İşletmenin FAVÖK’ı mukim bulunduğu ülkedeki yasaların
vergilendirilebilir gelir kabul ettiği gelirlere; net faiz
ödemeleri, finansman giderleri ve amortismanlar
eklenerek hesaplanmaktadır. Vergiden istisna olan gelirler
ise bu hesaplamaya dahil edilmemektedir.

BEPS 4. Eylem Planı’nda söz konusu oran %10 - %30 olarak önerilmektedir.
Kaynak: EY Global Tax Alert, 17 Ekim 2015
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2) Emsal olarak sabit bir oranın tespit edilmesi gereklidir.
Söz konusu sabit oranın %10 ile %30 arasında olması
4. Eylem Planı’nda tavsiye edilmiştir. Sabit oranın
tespiti ile FAVÖK’ın bu oran kadarı maksimum vergiden
indirilebilecek faiz gideri olacaktır.

gideri 30 milyon TL olmaktadır. Ancak A2 şirketinin net faiz
gideri 100 milyon TL’dir. Bu durumda maksimum indirilebilir
faiz giderini aşan 70 milyon TL’nin vergi matrahından
indirilmesi mümkün olmamaktadır.

3) Son adımda ise işletmenin sabit oran sonrası faiz gideri
olabilecek maksimum tutar ile işletmenin net faiz
giderleri karşılaştırılmaktadır. Net faiz giderlerinin, sabit
oran sonrası çıkan tutarı aşması halinde ise aşan tutar
matrahtan indirilemeyecektir.

Sabit oran kuralının en önemli avantajı, oranın sabit olarak
tespit edilmesi sebebi ile şirketler ve vergi otoriteleri için
kullanımının kolay olmasıdır. Ancak farklı sektörlerde farklı
borç/özsermaye oranları ve farklı fonlama stratejileri
olabilmektedir. Bu sebeple sabit oran kuralına getirilebilecek
en büyük eleştiri sektörel farklılıkların göz ardı edilmesi
olmaktadır.

Aşağıdaki tabloda örnek bir sabit oran kuralının uygulaması
ve sonuçları gösterilmektedir.
Sabit oran kuralının uygulanması
A1 Şirketi

A2 Şirketi

Sabit oran öncesi
vergilendirilebilir gelir

140 Milyon TL

20 Milyon TL

+ net faiz giderleri

+20 Milyon TL

+100 Milyon TL

+ yıpranma payı ve
amortisman

+40 Milyon TL

+80 Milyon TL

= 200 Milyon TL

= 200 Milyon TL

x %15

x %15

= 30 Milyon TL

= 30 Milyon TL

-

70 Milyon TL

= FAVÖK
x emsal sabit oran
= maksimum indirilebilir faiz
gideri
İndirilemeyen faiz gideri

Yukarıdaki tablo incelendiğinde A1 şirketinin 20 milyon TL
tutarında yıllık faiz gideri ve 200 milyon TL tutarında FAVÖK’ı
vardır. %15 emsal sabit oran ile 200 milyon TL tutarında
FAVÖK’ın çarpılması ile birlikte maksimum indirilebilir faiz
gideri 30 milyon TL olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak;
A1 şirketinin toplam faiz giderleri, maksimum indirilebilir
faiz giderinden az olduğu için faiz giderlerinin tamamını
matrahtan indirebilecektir.
A2 şirketini incelediğimizde ise, 100 milyon TL net faiz gideri
ve 200 milyon TL FAVÖK’ı bulunmaktadır. %15 emsal sabit
oranı ile birlikte A2 şirketi için de maksimum indirilebilir faiz

4. Sonuç
Her geçen gün dünyanın küçülmesi ile birbirine yakınlaşan
ülkelerin yasalarının uyuşmaması sonucunda şirketler
vergi arbitrajı yapabilmektedirler. Olası vergi kayıplarının
önüne geçmek için OECD tarafından BEPS eylem planları
yayınlanarak ortak bir çözüm platformu oluşturulmuştur. G20
liderlerinin de desteğini ve onayını alan BEPS Eylem Planları,
tüm eylemleriyle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de dahil
olmak üzere hemen hemen tüm dünyanın dikkatini ve ilgisini
çekmektedir.
BEPS Eylem Planı vergi kayıplarını önlemek amacıyla
hazırlanmış olan 15 eylem planından oluşmaktadır. Söz
konusu eylem planları uyum, özün önceliği ve şeffaflık
ilkelerini temel almaktadır. OECD tarafından oluşturulan
inisiyatif ile şekillenen BEPS 4. Eylem Planı’nda ise finansman
işlemleri için katlanılan faiz giderlerine belirli limitler ve
uygulamada uyumun sağlanması hedeflenmektedir. Bu
sayede şirketlerin gerçekleştirdiği finansal işlemlerde
şeffaflığın arttırılması da sağlanmış olacaktır. BEPS 4. Eylem
Planı’nda yer alan önlemler, başta uluslararası düzeyde
faaliyet gösteren grup şirketleri olmak üzere tüm şirketleri
ilgilendirmektedir. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde, 4.
Eylem Planı çerçevesinde finansal enstrümanlara getirilmesi
önerilen kısıtlamaların dünyanın vergi gündeminde olması
beklenmektedir.
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Vergide Gündem
Cansu Özdemir

BEPS Eylem Planı ve maliyet katkı
anlaşmaları
1. Giriş
5 Ekim 2015’te BEPS eylem planı temel olarak, ülkeler arasındaki vergi
mevzuatlarının uygulamalarındaki farklılıklarından kaynaklanan zararlı vergi
uygulamalarını önlemek, vergisel boşluklardan yararlanılmasını engellemek, ülkeler
arası vergilendirmede ilişkileri dengelemek ve daha açık şeffaf bir vergilendirme
anlayışı sağlamak amacı ile yayınlanmıştır.
Toplamda 15 aksiyon planından oluşan BEPS Eylem Planı’nda, 8, 9, 10 ve 13 sayılı
eylem planları, transfer fiyatlandırması ile direkt ilgili olarak sınıflandırılabilmektedir.
8. ve 10. Eylem Planlarına ilişkin olarak oluşturulan final raporun 4. Bölümünde
“Maliyet Katkı Anlaşmaları”na ilişkin öneriler yer almaktadır.
Söz konusu eylem planına göre Maliyet Katkı Anlaşmaları, uluslararası şirketlerin,
gayri maddi hakkın veya hizmetin alınması, geliştirilmesi, üretilmesi karşılığında
üstlenilen masraf ve riskleri tarafların gayri maddi hak ve hizmetten elde etmeyi
planlandıkları faydalanma oranında paylaşmasını konu eden teşebbüsler arası yazılı
sözleşmelerdir. Söz konusu anlaşmalarda tarafların ortak amaçları, üretim ya da
araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) süreçlerindeki maliyet ve risklerin yine tarafların
elde etmeyi beklediği katkıları oranında paylaşması olarak ön plana çıkmaktadır.
Maliyet Katkı Anlaşmalarının temelinde her ne kadar ortak katkıların paylaşımı
kavramı bulunsa da bu sözleşmeden yararlanmak için tarafların faaliyetlerini
birleştirmesi gerekmemektedir. Tarafların kendi faaliyetleri sonucunda ortak
fayda elde eden teşebbüsler olmaları bu anlaşmalardan yararlanmaları için yeterli
olmaktadır.
Amerika’daki transfer fiyatlandırması mevzuatındaki (§ 1.482-7) maddesi ile çok
uluslu şirketlerin geliştirilmekte olan gayri maddi haklara ilişkin maliyet ve riskleri
Maliyet Katkı Anlaşmaları yoluyla paylaşılmasına olanak sağlamıştır. Amerika’daki
mevzuat ile OECD tarafından benimsenen ilkelerde temel olarak katılımcıların tespiti
ve katkıların ölçülmesi açısından farklılıklar bulunmaktadır.
Türkiye’de Maliyet Katkı Anlaşması literatürde bilinen bir kavram olmasına rağmen
ilk kez 16 Mart 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 3 Seri
No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel
Tebliğ Taslağı’nın yürürlüğe girmesi ile mevzuatımıza dahil edilecektir. Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından yayınlanan söz konusu Tebliğ’de yer alan hükümler, OECD
tarafından hazırlanan BEPS 8. Eylem Planı’ndaki Maliyet Katkı Anlaşması kavramı
ve uygulamasına ilişkin esaslar baz alınarak düzenlenmiştir. İlgili tebliğde Maliyet
Katkı Anlaşmalarına ilişkin esaslara; Maliyet Katkı Anlaşmalarının Tanımı, Kapsamı
ve Türleri, Maliyet Katkı Anlaşmalarında Emsallere Uygunluk İlkesinin Uygulanması,
Maliyet Katkı Anlaşmalarında Dengeleyici Ödemeler ve Maliyet Katkı Anlaşmalarında
Belgelendirme başlıkları altında yer verilmiştir.
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2. Maliyet katkı anlaşmalarının uygulama
alanları
Maliyet Katkı Anlaşmaları hem şirketlerin sahip olduğu
iktisadi kıymetler ve bunlarla ilgili Ar-Ge faaliyetleri hem de
hizmetlerin satın alınması veya üretilmesi ile ilgili faaliyetler
için düzenlenebilmektedir. Bu doğrultuda çok uluslu grup
şirketleri arasında bu faaliyetlerin sıkça gerçekleşiyor olması
maliyet katkı anlaşmalarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır.
Maliyet Katkı Anlaşmaları, özellikle akaryakıt ve ilaç sektörleri
gibi Ar-Ge açısından tek bir firmanın gerçekleştiremeyeceği
kadar büyük harcamaların yoğun olduğu sektörlerde yaygın
olarak uygulama alanı bulmaktadır. Uluslararası şirketlerin
birlikte yürüterek ortak fayda sağlamayı planladıkları gayri
maddi hak veya hizmetin maliyet katkı anlaşmasına konu
edilmesi, taraflar adına maliyet yükünü hafifletmektedir.
Bu durum da son dönemde Maliyet Katkı Anlaşmalarının,
çokuluslu şirketler tarafından tercih edilmesine sebep
olmuştur. Örnek olarak, gayri maddi hak veya hizmetin her
bir grup şirketi tarafından ayrı ayrı sözleşmeler ve oluşan
maliyetler ile gerçekleştirilmesi durumunda bazı ortak
maliyetlere birden fazla şirket tarafından katlanılmaktadır.
Ancak Maliyet Katkı Anlaşması yapılması durumunda
tekrarlayan maliyetler en aza indirgenmekte ve maliyetlerin
takibi nispeten daha kolay yapılarak idari açıdan şirketlere
avantaj sağlamaktadır. Bunun yanı sıra anlaşmanın tarafları,
alınan hizmet veya üretilip geliştirilen ürün için sonraki
süreçte ilgili ürünü ve hizmeti kullanmak amacıyla belli bir
bedel ödemeden iştirakleri ile ayrı bir lisans veya hizmet
anlaşması yapmadan kullanabilmektedirler.
Maliyet Katkı Anlaşmaları, ortak bir fayda beklentisi ile
tek bir anlaşma ile yükümlülük sağladığından şirketler
arasında imzalanması gereken birden çok lisans ve hizmet
anlaşmasına duyulan ihtiyacı azalmıştır. Dolayısıyla şirketler
arasında sözleşme ve gerçekleştirilecek işleme ilişkin
dokümantasyonu ve bu noktada doğabilecek maliyetleri de
ortadan kaldırmaktadır. Diğer yandan, yapılan bu anlaşmalar
karşılığında katılımcıların yaptıkları katılım bedellerinin tek
elde toplanması masrafların kontrolünü kolaylaştırmakta,
merkezi bir yönetim sağlamakta, farkı ölçek ekonomilerinin
kullanılmasına ve daha ileri, etkin sistemlerin oluşturulmasına
imkân sağlamaktadır.
Aşağıdaki şemada maliyet katkı anlaşmasına ilişkin özellikler
şematize edilmiştir.

Katılımcı A

Katkıların
beklenen
fayda oranında
paylaşılması

Katılımcı B

Maliyet Katkı Anlaşmaları
• Ortak gayri maddi hak veya hizmet
• Makul fayda beklentisi
• Dökümantasyon yükünü azaltma ihtiyacı

Ödemelerin
emsallere
uygunluk ilkesi
çerçevesinde
gerçekleştirilmesi

• Ortak girişim neticesinde gayri maddi hakkın
kullanım hakkının elde edilmesi
• Yönetimsel ve operasyonel etkinliğin sağlanması
• Maliyetlerin takibinin kolaylaşması ve azaltılması

Maliyet Katkı Anlaşmaları’nda sözleşmenin konusu olan işlem
baz alındığında yaygın olarak iki farklı türde maliyet katkı
anlaşması bulunmaktadır.
Geliştirme Maliyet Katkı Anlaşmaları geliştirilen gayri
maddi varlıklar için katlanılan masraflar ve risklerin her bir
katılımcının elde etmeyi planladığı fayda oranında dağıtımının
düzenlediği anlaşmalardır. Geliştirme Maliyet Katkı
Anlaşmaları uygulamada en sık karşılaşılan maliyet katkı
anlaşması türüdür.
Hizmet Maliyet Katkı Anlaşmaları hizmet edinimi amacı
ile düzenlenen anlaşmalardır. Örnek olarak merkezi yönetim
hizmetlerinin temini ya da ortak reklam kampanyalarının
geliştirilmesi gibi konular Hizmet Maliyet Katkı
Anlaşmalarının konusunu oluşturabilmektedir.
Geliştirme Maliyet Katkı Anlaşmalarında konu; gayrı
maddi haklar veya maddi varlıkların edinim, üretim
veya müşterek geliştirilmesi iken hizmet maliyet katkı
anlaşmalarında konu hizmetlerin edinimidir. Katılımcılar
açısından değerlendirildiğinde iki anlaşma türü arasındaki
temel farklılık ise, geliştirme maliyet katkı anlaşmalarından
süregelen ve geleceğe yönelik fayda yaratması beklenirken;
Hizmet Maliyet Katkı Anlaşmalarından ise sadece hâlihazırda
fayda yaratması beklenmesi olarak ön plana çıkmaktadır.
Dolayısıyla Hizmet Maliyet Katkı Anlaşmaları hâlihazırda
gözlemlenen hizmetler için gerçekleştirildiğinden taşıdığı
riskler kolayca gözlemlenebilmektedir. Bu tip anlaşmalar
genel olarak daha az riskle daha kesin fayda vadetmektedir.
Geliştirme Maliyet Katkı Anlaşmaları ise maddi olmayan
duran varlıkları konu edindiğinden kesin risk veya katkının
belirlenmesi daha zordur. Ayrıca söz konusu anlaşmalar
geleceğe yönelik fayda beklentisi de doğurmaktadır. Ancak
geliştirilmekte olan bir Ar-Ge projesine bağlı olarak gelecek
dönemde tarafların katkısını veya riskini tahmin etmek
nispeten çok daha zor olduğundan, Geliştirme Maliyet Katkı
Anlaşmaları daha belirsiz faydaya karşılık önemli riskler
içerebilmektedir.

3. Maliyet katkı anlaşmalarının emsallere
uygunluk ilkesi kapsamında değerlendirilmesi
Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan
ticari işlemlerde ortaya çıkan fiyat ile ilişkisiz kişilerle
ticari işlemlerde ortaya çıkacak olan bedelin birbiriyle
uyumlu olması gerektiğini ifade etmektedir. Maliyet
Katkı Anlaşmalarının emsallere uygunluğunun
değerlendirilmesinde ise en önemli husus katılımcıların
sağlayacağı katkıların belirlenmesi ve ölçümlenmesi
noktasında ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle her
bir katılımcının anlaşmaya sağladığı katkının değerinin tespit
edilmesi gerekmektedir. Bu değer ise tarafların sağladığı
katkının tutarsal bir karşılığını temsil etmektedir. Emsallere
uygunluk ilkesi kapsamında Maliyet Katkı Anlaşmasından
beklenen faydanın kapsamı, niteliği ve tarafların üstlendiği
riskler göz önünde bulundurularak katkının sağlandığı
anda oluşan değeri baz alınmalıdır. Ancak katkının değeri
ve maliyeti arasındaki farkın nispeten önemsiz olarak
görülebileceği hizmet maliyet katkı anlaşmalarında cari
katkıları maliyetleri baz alarak belirlemek de mümkündür.
Ancak tarafların sağladığı katkıların gayri maddi varlık
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veya diğer varlıklardan oluşması durumunda cari katkıların
maliyet ile ölçülmesi emsallere uygun olmayan sonuçlara yol
açabilmektedir.
Bu noktada karşılıklı fayda kavramı da üzerinde durulması
gereken bir husustur. Çünkü ortak menfaat beklentileri,
katılımcıların farklı karşılıklara rağmen becerilerini tek
bir havuzda birleştirmeyi kabul etmesinin asıl sebebidir.
Oluşan bir gayri maddi hakkın tek bir firma tarafından
tescil edilmesiyle, anlaşmaya taraf olan diğer firmaların da
kullanımına sunulması olanağını sağlayan bu anlaşmalarda,
katılımcılar açısından karşılıklı fayda kavramının ortaya
çıkıyor olması taraf olabilmek için vazgeçilmez bir unsurdur.
Eğer taraflardan birinin bu anlaşmadan makul ölçülerde bir
fayda elde etmesi beklenmiyorsa, o taraf bir katılımcı olarak
kabul edilmemektedir.
Diğer yandan Maliyet Katkı Anlaşmalarına sonradan dâhil
olmak veya anlaşmadan ayrılmak mümkündür. Eğer bir taraf
anlaşmaya sonradan dâhil olursa ve bu süreden önce oluşan
faaliyetlerin sonuçlarından yararlanırsa giriş ücreti adı verilen
bir tutar ödemek koşuluyla anlaşmaya dâhil olabilmektedir.
Ayrıca Maliyet Katkı Anlaşmasından ayrılan bir katılımcının
geçmiş faaliyetlerden dolayı sahip olduğu faydaları diğer
katılımcılara devretmesi karşılığında kendisine çıkış ödemesi
yapması beklenmektedir. Bu ödemelerin ve devredilen
tutarların da emsallere uygunluğunun tevsik edilmesi önem
arz etmektedir.
Dengeleyici ödemeler katılımcıların Maliyet Katkı
Anlaşmasından elde ettiği katkı payının, daha önceden
anlaşmadan elde etmeyi beklediği fayda ile tutarsız olması
durumunda yapılmaktadır. Dengeleyici ödemeler ile
katılımcıların farklı oranlardaki katkı paylarının düzeltilmesi
ve emsallere uygun hale getirilmesi hedeflenmekte ve
mevcut fark ortadan kaldırılmaktadır. Sonuç olarak, her
bir katılımcının dengeleyici ödemeler de dikkate alınarak
belirlenen katkı payları ile aynı anlaşmadan elde edilmesi
beklenen toplam faydadan alacakları payların tutarlı
olması durumunda, söz konusu Maliyet Katkı Anlaşmasının
emsallere uygun olduğu kabul edilmektedir.
Örnek olarak A ve B firmaları ortak bir bilgisayar yazılımı
geliştirmeyi planlamaktadır. Söz konusu bilgisayar
programının geliştirilmesi neticesinde ortak bir fayda elde
etmeyi planlamakta ve Maliyet Katkı Anlaşması ile risklerini
katkıları oranında paylaşmayı öngörerek Maliyet Katkı
Anlaşmasının tarafları olmuşlardır.
Anlaşma kapsamında katılımcılar ilk yıl Türkiye’de mukim
A firması 3 milyon TL ve Hollanda’da mukim B firması ise
2 milyon TL araştırma geliştirme giderine katlanmıştır.
Eğer A ve B firmalarının projeden elde etmeyi planladıkları
fayda oransal olarak sırayla %65 ve %35 ise, bu durumda
toplamdaki 5 milyon TL içinde A’ya düşen pay 3.250.000
TL ve B’ye düşen pay 1.750.000 TL olacağından; A’nın B’ye
250.000 TL dengeleyici ödeme yapması gerekmektedir.
Çünkü A’nın sağlamayı beklediği fayda ödediği paydan
fazladır. Böylelikle her bir tarafın maliyetten aldığı pay,
beklediği fayda ile orantılı olacak ve emsallere uygun bir
şekilde bu dağılım gerçekleştirilmiş olacaktır.
1
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4. Maliyet katkı anlaşmalarının
dokümantasyonu
Maliyet Katkı Anlaşmasında yer alan katılımcıların anlaşma
konusu faaliyet, anlaşma hükümleri ve bu hükümlerin
emsallere uygunluk ilkesi ile tutarlığı gibi konularda
anlaşmaya ilişkin olarak gerekli dokümantasyonu sağlamaları
gerekmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra Maliyet Katkı
Anlaşması ile gerçekleştirilecek faaliyetlerin ayrıntılarına,
katkıların ve beklenen menfaatlere ilişkin tahminlere,
bütçelenen ve gerçekleşen giderlere ilişkin detayların
arşivlenmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu bilgilerin
dışında vergi otoriteleri anlaşmanın içeriğine bağlı olarak
ek dokümantasyon talebinde de bulunmaktadır. Bu
doğrultuda aşağıda yer verilen hem 8. Eylem Planı’nda
hem de 3 Seri No’lu Taslak Transfer Fiyatlandırması
Tebliği’nde yer alan dokümantasyon yükümlülükleri
ile birlikte tarafların, anlaşmanın özüne ilişkin gerekli
olabilecek tüm dokümantasyonu sağlamaları büyük önem
arz etmektedir. Tarafların anlaşmanın yapıldığı dönemde
hazır bulundurmaları gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer
verilmiştir;1
‘’a) Katılımcıların listesi,
b) Anlaşma konusu faaliyetin sonuçlarından fayda elde etmesi
veya yararlanması beklenen diğer ilişkili kişilerin listesi,
c) Maliyet katkı anlaşmalarının kapsadığı spesifik projeler
ve faaliyetlerin tanımı ve bu faaliyetlerin nasıl yönetildiği ve
kontrol edildiğine ilişkin bilgi,
d) Anlaşmanın süresi,
e) Katılımcıların beklenen faydaları ölçme şekilleri ve bu
ölçümde kullanılan tahminlere ilişkin bilgi,
f) Gelecekte yararlanılması beklenen faydalara (gayri maddi
haklar gibi) ilişkin açıklamalar,
g) Her bir katılımcının başlangıçtaki katkısının değeri ve
şekli, başlangıç değeri ve devam eden katkıların nasıl tespit
edildiğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar ile katkıların değeri ve
harcamaların belirleniş sürecinde muhasebe ilkelerinin tüm
katılımcılara tutarlı bir biçimde nasıl uygulandığına ilişkin
açıklamalar,
h) Özellikle anlaşmaya konu faaliyette kullanılan maddi
ve gayri maddi varlıkların geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
bakımı/onarımı, koruması veya kullanılması ile ilgili görev
ve sorumlulukları yönetme ve kontrol etmede kullanılan
yöntemler ve bunların öngörülen dağılımı ile ilgili açıklamalar,
i) Söz konusu anlaşmanın iptali, anlaşmaya giriş veya
anlaşmadan çıkışın sonuçları ve usulleri,
j) Dengeleyici ödemelerde veya ekonomik koşullarda ortaya
çıkan değişiklikleri yansıtmak üzere anlaşma şartlarında
değişiklik/düzeltme yapılması ile ilgili hükümler.’’
Anlaşma yürürlükte kaldığı süre boyunca ise anlaşmada
yapılacak herhangi bir değişiklik, (bu değişiklik katılımcılar,
dönem, faaliyet vb. konularla ilgili olabilir), gerçekleşen
fayda ve beklenen faydanın kıyası, anlaşma süresince ortaya
çıkan harcamalar ve katılımcıların katkı oranlarının da
dokümantasyona dahil edilmesi gerekmektedir.

3 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ, 13.4- Maliyet Katkı Anlaşmalarında Belgelendirme
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Diğer yandan grup içi firmalarla Maliyet Katkı Anlaşması
çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler, Transfer
Fiyatlandırması dokümantasyon raporuna ve kurumlar
vergisinin ekindeki “Ek-2 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol
Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formuna”
dâhil edilmelidir. Ayrıca taslak halinde bulunan 3 Seri No’lu
Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği ile dokümantasyon
yükümlülüklerine eklenen Ek-4 Formunun“ Bildirimde
Bulunan Kuruma İlişkin Bilgiler” bölümünde kurumun
imzalamış olduğu Maliyet Katkı Anlaşmasının bulunup
bulunmadığına ilişkin bilgi istenmiştir.

Sonuç
İçinde bulunduğumuz dijital ekonominin giderek yaygınlaştığı
dönem, yatırım ve sermayenin kolayca el değiştirip bir
ülkeden başka bir ülkeye daha kolay ve hızlı bir şekilde
aktarılabildiği bir dönemdir. Bu doğrultuda ülkelerin çifte
vergilendirme, hiç vergilendirilememe ve zararlı vergi
rekabetinin önüne geçilmesi amacı ile ortak inisiyatif
oluşturması kaçınılmaz olmuştur. OECD tarafından
düzenlenen BEPS Eylem Planları ise bu konuda ülkelerin vergi
otoritelerine ve kurumlara rehberlik etmektedir.
Gayri maddi haklar grup şirketleri arasında farklı ülkelerde
konumlandırılabilen veya aktarılabilen oluşumlardır. Bu
sebeple BEPS 8. Eylem Planı, gayri maddi haklara ilişkin
vergi matrah aşındırılmalarının önlenmesi amacı ile OECD
tarafından oluşturulmuştur. Söz konusu eylem planı, gayri
maddi hak tanımının açık bir şekilde ortaya konulmasına,
gayri maddi varlıkların transferi ve kullanılması nedeniyle
oluşan masrafın dağıtılmasında, bu değeri yaratan tarafın
göz önünde bulundurulup dağıtımın buna uygun bir şekilde
yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Gayri maddi
haklarla ilgili bu eylem planında yer alan diğer bir önemli
kavram da Maliyet Katkı Anlaşmalarıdır.
8. Eylem Planı ile dünyada uygulama alanı yaygınlaşan
ve 3 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü
Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile mevzuatımıza
dahil edilmesi planlanan Maliyet Katkı Anlaşmaları, özellikle
ortak projeler gerçekleştiren çok uluslu firmalar için büyük
önem taşımaktadır. Uluslararası grup şirketleri arasında
gayri maddi haklar, maddi varlıklar veya hizmetlerin edinimi,

üretim veya ortaklaşa geliştirilmesi faaliyetlerine oldukça
sık rastlanılmaktadır. Bu noktada Maliyet Katkı Anlaşmaları
tekrarlayan ve ortak fayda sağlanan faaliyetlerin tek
elde toplanmasına olanak sağlamakta, böylece hem idari
maliyetleri ve hem de dokümantasyon yükünü büyük ölçüde
azaltmaktadır. Ayrıca bu noktada tek elde toplanan maliyetler
merkezi bir yönetimle idare edilmekte ve daha güçlü bir
kontrol mekanizmasına tarafından kontrol edilebilmektedir.
Yapılan bu anlaşmalar ile şirketler, iştirakleri ile ayrı ayrı
sözleşmelere ihtiyaç duymamakta ve sonradan geliştirilecek
ürün ya da hizmet için tekrar bir bedel ödemek zorunda
kalmadan bu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmektedirler.
Oluşan bir gayri maddi hakkın tek bir firma tarafından
tescil edilmesiyle, anlaşmaya taraf olan diğer firmaların da
kullanımına sunulması mümkün kılınmaktadır.
Ancak uluslararası mevzuatta Maliyet Katkı Anlaşmalarının
uygulanmasında tarafların elde etmeyi planladıkları fayda
ve risklerin tanımı, elde etmeyi planladıkları faydanın
hesaplanmasına ilişkin detaylar yer almamaktadır. Bu
tanımların sözleşmenin konusu olan faaliyetler doğrultusunda
farklılık gösterebilecek olması sebebi ile uluslararası
mevzuatta ve ülkemizde yürürlüğe girmesi beklenen taslak
mevzuatta detaylandırılmamıştır. Bu doğrultuda tarafların
faaliyetlere ilişkin dokümantasyonu çok daha büyük önem
kazanmaktadır.
Ayrıca Maliyet Katkı Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile
birlikte sadece transfer fiyatlandırması mevzuatında değil,
diğer dolaylı vergiler gibi farklı vergi alanlarını da etkileyeceği
tahmin edilmektedir. Özellikle hem OECD Transfer
Fiyatlandırması Rehberi’nde hem de 10. Eylem Planı’nda yer
verilen Maliyet Katkı Anlaşması sürecinin kolaylaştırılması
amacı ile toplam fayda ve toplam katkı ödemelerinin
netleştirilmesi neticesinde ortaya çıkan dengeleyici
ödemelerde dolaylı vergiler açısından ek düzenlemelere
ihtiyaç duyulabilecektir.
Uygulamadaki ek düzenlemelere olan ihtiyaçlarla birlikte
10. Eylem Planı’nın Türkiye’deki yansıması olarak kısa
süre içerisinde transfer fiyatlandırması mevzuatımızda
da yer alması beklenen Maliyet Katkı Anlaşmalarının,
ilerleyen dönemlerde uluslararası grup şirketleri tarafından
benimsenmesi ve yaygınlaşması beklenmektedir.
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Vergide Gündem
Aydanur Çeçen

Eylem Planı 10 çerçevesinde düşük katma
değerli grup içi hizmetler
A. Giriş
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G-20 üyesi ülkeler tarafından
yerel ve uluslararası düzenlemelerdeki farklılıkların sebep olduğu vergi kayıplarını
önlemek amacıyla “Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS)”1 kapsamında
15 eylem planı oluşturulmuştur. Eylem planları öncelikle 2013’te taslak halinde
yayımlanarak tüm dünyadan gelecek yorumlara açılmıştır. Gelen yorumlar dahilinde
eylem planlarında düzenlemeler gerçekleştirilerek Kasım 2015’te finalize edilmiştir.
8, 9 ve 10. eylem planlarında doğrudan transfer fiyatlandırması ile ilgili olan
öneriler yer almaktadır. Söz konusu eylem planlarının içeriğinin benzer olması
sebebi ile üç eylem planına ilişkin olarak tek bir final rapor yayınlanmıştır. Bu final
rapor çerçevesinde bazı transfer fiyatlandırması konularının, mevcut uygulamalar
ve vergi sorunları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Final raporda yer alan 10. eylem planı çerçevesinde temel olarak “Kar Bölüşüm
Yöntemi,” “Yurtdışında Bulunan İlişkili Kişiler ile Gerçekleştirilen Ticari Mal
İşlemlerinin Fiyatlandırılması” ve “Düşük Katma Değerli Grup İçi Hizmetler” yer
almaktadır. 10. eylem planı kapsamında ele alınan “Düşük Katma Değerli Grup İçi
Hizmetler” bölümündeki düzenlemeler ile OECD tarafından yayınlanan Transfer
Fiyatlandırması Rehberi’nin “Grup İçi Hizmetlere İlişkin Özel Değerlendirmeler”
başlıklı VII. Bölümünde yer alan açıklamalar detaylandırılmış ve düşük katma
değerli grup içi hizmet kavramı ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca düşük katma değerli
hizmetlerin tespitinden sonra uygulanabilecek olan basitleştirilmiş fiyatlandırma
yöntemine2 ilişkin açıklamalara ve uygulama esaslarına yer verilmiştir. Bu kapsamda
vergi idareleri ve çok uluslu şirketler için grup içi hizmetlere ilişkin olarak yönetim
giderleri ve genel merkez harcamaları gibi vergi matrahını aşındırmaya yönelik
olarak kullanılabilecek ödemelerinin engellenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması
amaçlanmıştır.

B. Düşük katma değerli grup içi hizmetlerin tanımı ve özellikleri
Transfer fiyatlandırması ile ilgili eylem planları kapsamında, Türkiye’de Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından yayınlanan 3 Seri No.lu3 Tebliği ile, yürürlükte olan 1 Seri
No.lu4 Genel Tebliği’ne yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu tebliğde ülke bazlı
raporlama, ülke raporu, maliyet katkı anlaşması gibi kavramlar yer almakta olup
düşük katma değerli hizmetlere ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
BEPS 10. Eylem Planı’nda yer alan tanımına göre düşük katma değerli grup içi
hizmetler, çok uluslu şirketlerin bir veya birden fazla üyesinin diğer grup şirketleri ile
gerçekleştirdiği;

1
2
3
4
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Base Erosion and Profit Shifting
10. Eylem planında tanımlandığı haliyle; “simplified transfer pricing methodology”
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ
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• Destekleyici özellikte olan,
• Çok uluslu şirketin temel faaliyet konusu olmayan,
• Emsalsiz ve benzersiz gayri maddi varlıkların kullanımını
gerektirmeyen ve bunların doğmasına yol açmayan,
• Önemli bir riskin doğmasına neden olmayacak ve üstlenilen
önemli bir riske etki etmeyecek,
nitelikteki hizmetler olarak tanımlanmıştır.
Bu doğrultuda şirketlerin ana faaliyet konuları kapsamında
yer alan hizmetlerin düşük katma değerli hizmet olarak
değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Zira bu
hizmetler destekleyici nitelikte olmayıp şirketlerin faaliyet
konuları kapsamında üstlendikleri riskleri barındırmaktadır.
Aşağıda şirketlerin ana faaliyet konusu olabilecek hizmetler
listelenmiştir;5
• Araştırma ve geliştirme hizmetleri,
• Üretim ve imalat hizmetleri,
►• Satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri,
►• Finansal işlemler,
• Doğal kaynakların çıkartılması, incelenmesi ve işlenmesi,
• Sigorta ve reasürans,
• Üst düzey kurumsal yönetim hizmetleri,
Dolayısıyla çok uluslu şirketlerin ana faaliyet konusunu
oluşturan hizmetlerin düşük katma değerli hizmetler
sınıflandırmasının dışında tutularak basitleştirilmiş
fiyatlandırma yönteminin uygulanması mümkün
olmayacaktır. Ancak düşük katma değerli grup içi hizmetler
değerlendirilirken tek bir şirketin değil grubun ana
faaliyet konusu gözönünde bulundurularak değerlendirme
yapılacaktır.
Örnek olarak; X, Y ve Z şirketleri farklı ülkelerde mukim olan
grup şirketleri olsun. X ve Y şirketinin ana faaliyet konusu ilaç
üretimi ve satışı olup, Z şirketinin ana faaliyet konusu ise bilgi
teknolojileri destek hizmetleridir. X şirketi Y ve Z şirketlerinin
ana grup firmasıdır.
X şirketi, Y ve Z şirketlerine diğer grup şirketlerine de
sağlamakta olduğu insan kaynakları destek hizmetlerini
vermektedir. Bu kapsamda, X şirketinin sağlamış olduğu
hizmetin X, Y ve Z şirketlerinin ana faaliyet konusu olmadığı,
düşük katma değerli hizmetlerin tanımına uygun olduğu
görülmektedir. Bu sebeple, X şirketinin grup şirketlerine
sağlamış olduğu insan kaynakları destek hizmetleri düşük
katma değerli grup içi hizmet olarak değerlendirilebilecek ve
basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemi uygulanabilecektir.
X şirketi yeni bir ilaç üretimine ilişkin araştırma ve geliştirme
hizmetleri gerçekleştirmiş olup bu hizmetlere ilişkin
sonuçları Y şirketine de sağlamıştır. X ve Y şirketlerinin
ana faaliyet konusu ilaç üretimi ve satışı olduğundan dolayı
bu hizmet düşük katma değerli grup içi hizmet olarak
değerlendirilemeyecektir.
5

Düşük katma değerli hizmetlerin belirlenmesinde grup
şirketinin faaliyet konusu ile çok uluslu işletmeler gurubunun
ana faaliyet konusu arasında ilerideki örnekte görüleceği
üzere farklılıklar olabilmektedir. Z şirketi, X ve Y şirketlerine
bilgi teknolojileri destek hizmetleri sağlamaktadır. Hizmeti
sağlayan Z şirketi açısından bakıldığından, bilgi teknolojileri
destek hizmetleri ana faaliyet konusudur. Ancak düşük
katma değerli grup içi hizmetlere ilişkin karar verilirken
çok uluslu işletmelerin ana faaliyet konusuna bakılarak
karar verilmektedir. Z şirketinin bağlı bulunduğu çok uluslu
işletmeler grubunun ana faaliyet konusu ilaç üretimi ve satışı
olduğundan dolayı, Z şirketinin sağlamış olduğu hizmet de
düşük katma değerli olarak değerlendirilebilecektir.
10. Eylem Planı kapsamında düşük katma değerli grup
içi hizmetlerde uygulanacak basitleştirilmiş fiyatlandırma
yönteminin etkin kullanımı için hem hizmeti alan taraf hem de
hizmeti veren taraf açısından mümkün olduğunca geniş bir
coğrafi alanda kabul edilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda
ilgili uygulamanın ülkeler tarafından benimsenmesi sürecine
ilişkin olarak, OECD ve G-20 üyesi ülkeleri bu planın iki
adımda uygulanması gerektiği konusunda anlayış birliğine
varmışlardır. İlk adımda birçok ülkenin 2018 yılına kadar
basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminin benimsemesi
planlanmıştır. İkinci adımda ise ilgili ülkelerde basitleştirilmiş
fiyatlandırma yönteminin matrah aşındırabilecek işlemlere yol
açmayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu adım
ile basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminin uygulamasına
ilişkin sınırların tespit edilmesi ve diğer uygulama sorunlarına
ilişkin çalışmaların tamamlanması planlanmıştır.

C. Düşük katma değerli hizmetlere uygulanacak
basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemi
10. Eylem Planı’nda, düşük katma değerli hizmetlere
yönelik olarak basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminin
benimsenmesi öngörülmektedir. Basitleştirilmiş
fiyatlandırma yöntemi, düşük katma değerli grup içi
hizmetlere uygulanması tavsiye edilen, hizmeti veren
tarafından uygulanacak bir fiyatlandırma yöntemidir.
Böylelikle, emsal bedel tespitinde çok uluslu şirketlerin
ilişkili ve ilişkisiz kişileriyle gerçekleştirmiş olduğu hizmet
işlemlerine ilişkin iç veya dış emsal analizi yapılmasına
gerek duyulmayacak, hizmet maliyeti üzerine %5 kar
marjı eklenecektir. Basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemi
ile bu yöntemi kullanmayı tercih eden şirketlere düşük
katma değerli grup içi hizmetlerin fiyatlandırmasında,
dokümantasyonunda ve emsallere uygunluğunun tespit
edilmesinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır. Düşük
katma değerli olduğuna karar verilen grup içi hizmetler
için basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminin uygulanma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun yanında basitleştirilmiş
fiyatlandırma yönteminin kullanılmaması da bu hizmetlerin
yüksek katma değer taşıdığı anlamına gelmeyecektir.
Basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemi aşağıdaki aşamalardan
oluşmaktadır:

BEPS 10. Eylem Planı
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1. Maliyet havuzunun belirlenmesi ve hizmet
maliyetlerinin dağıtımı
Maliyet havuzu, bir departman ya da hizmet merkezinin
hizmetin sağlanması aşamasında katlandığı maliyetlerin
toplamını ifade etmektedir. Basitleştirilmiş fiyatlandırma
yönteminin uygulanmasında ilk adım olarak yer alan maliyet
havuzunun belirlenmesi aşamasında, çok uluslu şirketlerin
her bir düşük katma değerli hizmet (insan kaynakları, bilgi
teknolojileri, finans, muhasebe vb.) için ayrı sınıflandırma
yaparak maliyet havuzu oluşturması gerekmektedir. Söz
konusu maliyet havuzları ilgili hesap dönemine ait düşük
katma değerli hizmeti veren şirket tarafından katlanılan tüm
maliyetleri içermelidir. Sonrasında grup şirketlerine doğrudan
ve dolaylı maliyet dağılımı ile maliyet havuzunda bulunan
harcamalar yansıtılmalıdır.

düşük katma değerli hizmetlerin bedeli hesaplanacaktır.
Buna göre 10. Eylem Planı’nda düşük katma değerli hizmet
bedelleri; maliyet havuzunda dağıtımı gerçekleştirilen hizmet
maliyetlerinin üzerine eklenen %5 kar marjının toplamından
oluşmaktadır.

Maliyet havuzuna dahil edilen düşük katma değerli
hizmet maliyetlerinin birden fazla grup şirketine
sağlanan hizmetlerden oluşuyor olması gerekmektedir.
Örneğin, A şirketi bordro hizmetlerini yalnızca B şirketine
sağlamaktaysa, bordro hizmetlerine ilişkin maliyetler düşük
katma değerli hizmet maliyetlerinin toplandığı maliyet
havuzundan çıkarılmalıdır. Ancak A şirketi, B şirketine
sağladığı aynı hizmeti kendisi için de gerçekleştirmekteyse
bu hizmet için katlanılan tüm maliyetler düşük katma
değerli hizmet maliyet havuzuna eklenebilecektir. Bu koşul
ile düşük katma değerli grup içi hizmetlerde uygulanacak
olan basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminin, çok uluslu
şirketler tarafından kötüye kullanımının engellenmesi
amaçlanmaktadır.

Fayda analizi hizmetlerin fiilen sağlanıp sağlanmadığını,
hizmeti alan tarafından söz konusu hizmete gerçekten
ihtiyacı olup olmadığını analiz etmeye yarayan bir araçtır.
Fayda analizi verilen hizmetin niteliği, hizmeti alan grup
şirketinin organizasyon yapısı gibi birçok farklı kritere göre
değişiklik gösteren yöntemlerle yapılabilmektedir. Ancak bu
analiz genellikle hizmeti alan tarafın, almış olduğu hizmeti
güncel faaliyetlerinde fiili olarak alıp almadığına ilişkin
somut kanıtların toplanarak ortak ve tutarlı bir dokumanın
oluşturulması şeklinde yapılmaktadır. Söz konusu dokumanda
şirketin hizmetten faydalanan departmanlarının yetkilileri
ile yapılan mülakatlar neticesinde oluşturulan notlar, hizmet
ile ilgili olabilecek mailler, toplantı notları gibi ilgili hizmetin
şirketin faaliyetlerinde yarattığı etkiyi, şirketin hizmetten
faydalandığını gösterebilecek tüm bilgi ve belgelere yer
verilmelidir. Diğer yandan hizmeti alan grup şirketinin de
almış olduğu hizmetlerin maliyetleri ile hizmetin içeriğini
birlikte değerlendirerek hizmeti veren grup şirketine geri
bildirimde bulunmasında fayda olacaktır.

Maliyet havuzunda yer alan birden fazla grup şirketine
sağlanan düşük katma değerli hizmetler, hizmetin yapısına
göre değişkenlik gösterecek olan dağıtım anahtarları ile
grup şirketlerine yansıtılacaktır. Her bir düşük katma değerli
hizmet kategorisi bazında ayrı ayrı değerlendirilerek tespit
edilmesi gerekmektedir. Uygulanacak dağıtım anahtarının
ilgili şirket tarafından verilen fiili hizmet maliyetlerine en
yakın sonuçları verecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca dağıtım anahtarının hizmet bazında şeffaf, anlaşılabilir
ve hizmetin özü ile uyumlu olması gerekmektedir.
Örnek olarak dağıtım anahtarı belirlenirken çalışanlarla
ilgili hizmetler için her grup şirketinin çalışan sayısının grup
şirketlerinin toplam çalışan sayısına oranı, bilgi teknolojileri
hizmetleri için toplam kullanıcı sayısı oranı gibi dağıtım
anahtarlarının kullanılması mümkündür.
2. Düşük katma değerli hizmetlerde uygulanacak kar marjı
ve hizmet bedeli
Basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemine göre düşük katma
değerli hizmetlere uygulanacak olan kar marjı 10. Eylem
Planı kapsamında yayınlanan taslak metinde %2 ile %5
arasında değişebileceği öngörülmüş iken final raporda gelen
yorumlar neticesinde kar marjı %5 olarak netleştirilmiştir.
Bu sebeple düşük katma değerli hizmetlerde basitleştirilmiş
fiyatlandırma yöntemi ile belirlenen kar marjının emsal
çalışması ile desteklenmesine gerek duyulmamaktadır.
Maliyet havuzunun oluşturulması, dağıtım anahtarlarının
tespiti ve uygulanacak olan kar marjının belirlenmesi ile
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3. Düşük katma değerli hizmetlerde hizmet/fayda
(testinin) analizinin uygulanması
Düşük katma değerli grup içi hizmetler için fayda analizi
yapılarak hizmeti alan tarafın hizmete ihtiyacının olup
olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca
hizmeti alan tarafın almış olduğu hizmet ile katlanmış
olduğu maliyetin aynı doğrultuda olduğuna yönelik
dokümantasyonun oluşturulmasında fayda bulunmaktadır.

Hizmeti veren taraf açısından hizmet maliyetlerinin
tespitinde, hizmeti alan taraf açısından da fayda testinin
yapılmasında çıkar çatışmalarını önlemek, daha tarafsız ve
doğru bir transfer fiyatlandırması sistemine ulaşabilmek
amacı ile sürecin grup şirketlerine eşit mesafede olan
bağımsız danışmanlar tarafından yürütülmesi daha güvenilir
sonuçlar yaratabilecektir. Ayrıca her bir düşük katma
değerli hizmet (insan kaynakları, bilgi teknolojileri, finans,
muhasebe vb.) için bu değerlendirmelerin ayrı ayrı yapılması
gerekmektedir.
Basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemi kullanılan düşük
katma değerli grup içi hizmetler için yansıtılan bedellerin,
toplam grup içi hizmetlerin küçük bir bölümünü oluşturması
beklenmektedir. Ancak bu konuda aksiyon planında herhangi
bir orana veya sınırlamaya yer verilmemiş olup ülkelerin
bu konuda yerel mevzuatlarında ek düzenleme yapması
beklenmektedir.

D. Düşük katma değerli hizmetlerin
dokümantasyonu
Düşük katma değerli hizmetlerin dokümantasyonu
aşamasında hizmetlerin ayrı ayrı ele alınarak hizmeti
oluşturan tüm unsurların açıklanması gerekmektedir.
Basitleştirilmiş yöntem uygulamasını tercih eden çok uluslu
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şirketlerin aşağıdaki bilgi ve dokümantasyonu hazırlayarak
istenildiğinde vergi idarelerine sunması gerekmektedir:6
• Sağlanan düşük katma değerli grup içi hizmet
kategorilerinin tanımı, bu tür hizmetlerin (beklenen/
gerçekleşen) faydası ve bu hizmetlerin düşük katma değerli
olduğunu ispat eden sebepler; çok uluslu şirketlerin işi
bağlamında hizmetlerin sağlanmasındaki temel gerekçe;
seçilen dağıtım anahtarlarının tanımı ve bu dağıtım
anahtarlarının sağlanan faydayı yansıttığını ispatlayacak
sebepler ve kullanılan kar marjı oranı;
►• Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili yazılı sözleşmeler ve
bunlara getirilen değişiklikler,
• Masraf havuzunun oluşturulmasına ve belirlenen dağıtım
anahtarlarının uygulanmasına ilişkin hesaplamalar.
Bu standartların belirlenmesindeki amaç çok uluslu firmalara,
grup içerisinde verilen standart hizmetler konusunda fazla
külfet yaratmadan dokümantasyonun ve uygulama birliğini
sağlamaktır. Ayrıca standart dokümantasyon ve uygulama
birliği ile vergi idareleri tarafından düşük katma değerli
grup içi hizmetler konusunda transfer fiyatlandırması risk
değerlendirmesinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasını
sağlanmış olacaktır.

E. Düşük katma değerli grup içi hizmetlere
yönelik emsal kar marjının değerlendirilmesi
10. Eylem Planı ile OECD ve G20 ülkeleri tarafından
hazırlanmış olan 15 eylem planı öncelikle taslak metinler
halinde yayınlanarak yoruma sunulmuştur. Bu kapsamda 10.
Eylem Planı’nda yer alan düşük katma değerli hizmetlere
uygulanması planlanan emsal kar marjına ilişkin olarak
eleştiri konularının başında, standart bir kar marjı oranının
farklı pazar koşullarına sahip ülkelerde uygulanmasının
emsallere uygun olup olmayacağı noktasında olmuştur.
Bu bölümde BEPS 10. Eylem Planı’nda, basitleştirilmiş
yaklaşım kapsamında OECD tarafından düşük katma değerli
hizmetlere yönelik olarak belirlenen %5 kar marjının diğer
kuruluşlar tarafından tespit edilen oranlar ve Türkiye’deki
sektörel kar marjları çerçevesinde değerlendirilerek analiz
edilmesi amaçlanmıştır.
2006 yılında ABD Maliye Bakanlığı ve Milli Gelir İdaresi7
tarafından düşük katma değerli hizmetler için uygulanacak
kar marjı medyanının genel olarak %5 olması ve %7’den küçük
olması gerektiği belirtilmiştir.8
2011 yılında Avrupa Birliği Transfer Fiyatlandırması
Forumu’nda bahsi geçen hizmetler için uygulanacak kar
marjının % 3 - % 10 arasında olması gerektiği belirtilmiştir.9

6
7
8

Aşağıda yer alan tabloda ülkelerin düzenlemelerine
belirlenen farklı kar marjı aralıkları karşılaştırılmıştır.

ABD
Maliye Bakanlığı ve
Milli Gelir İdaresi
(2006)

EU Joint Transfer
Pricing Forum
(2011)

Medyan≤%7

%3 - %10

OECD-BEPS
Action 10
(2015)

%5

Türkiye’de ise düşük katma değerli hizmetlerin tanımından
yola çıkarak, basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminde bahsi
geçen kar marjının Türkiye’de uygulanabilirliğini tespit etmek
amacıyla bu hizmetlere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
(TCMB) sektör verilerini kullanarak 3 yıla ilişkin ortalama kar
marjları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
M- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler10
2012

2013

2014

Ortalama

M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (TCMB)
Gözlemlenen Firma Sayısı

106

106

106

106

Alt Çeyrek

%1,10

%0,98

%1,22

%1,10

Medyan

%5,29

%5,59

%6,89

%5,92

%12,93

%13,72

%13,71

%13,45

2014

Ortalama

Üst Çeyrek

N- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri11
2012

2013

N - İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri (TCMB)
Gözlemlenen Firma Sayısı

244

244

244

244

Alt Çeyrek

%0,11

%0,51

%0,63

%0,42

Medyan

%1,96

%2,56

%2,90

%2,47

Üst Çeyrek

%6,49

%5,6

%6,68

%6,26

Bu doğrultuda 10. Eylem Planı’nda belirlenen düşük katma
değerli grup içi hizmetlere uygulanacak olan %5 kar marjının
TCMB sektör verileri göz önünde bulundurulduğunda
Türkiye’de verilen mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile
idari ve destek hizmetleri faaliyetlerinden elde edilen faaliyet
kar marjları aralığında yer aldığı görülmektedir. Öte yandan
BEPS çerçevesinde önerilen %5 kar marjı oranının dünyadaki
diğer kurumların önerdiği oranlar ile aynı doğrultuda olduğu
gözlemlenebilmektedir.

BEPS 10. Eylem Planı
10. Eylem Planı’nda tanımlandığı haliyle; “US IRS”
US IRS, Revenue Procedure 2007-13, 2007-1 C.B. 295

9

EU Joint Transfer Pricing Forum Report 2011
10
TCMB Sektör Bilançoları; Hukuk ve muhasebe faaliyetleri, İdare merkezi faaliyetleri, Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 		
Reklamcılık ve piyasa araştırması, Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, Veterinerlik hizmetleri
11
TCMB Sektör Bilançoları; Kiralama ve leasing faaliyetleri, İstihdam faaliyetleri, Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler, Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri, Binalar
ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri, Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
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F. Sonuç
Düşük katma değerli grup içi hizmetler ve basitleştirilmiş
fiyatlandırma yöntemi kavramları OECD’nin yayınlamış
olduğu 10. Eylem Planı’yla vergi idarelerine ve şirketlere
grup içi hizmetler ile ilgili idari yükü hafifletecek bir öneri
olarak sunulmuştur. Bununla birlikte düşük katma değerli
hizmetlerin, grup için yüksek katma değer oluşturmadığı
göz önünde bulundurulduğunda söz konusu hizmete ilişkin
uygulamada birlik ve şeffaflığın sağlanması hedeflenmiştir.
Ayrıca ortak kar marjının uygulanması ve veri havuzlarının
standardize edilmesi şirketlere ek bir külfet yaratmaksızın
işlemlerin doğru, güvenilir ve tutarlı bir şekilde raporlanması
ve dokümante edilmesini de sağlayacaktır.
Türkiye açısından değerlendirildiğinde, vergi idareleri
tarafından irdelenecek olan başlıca hususun düşük katma
değerli grup içi hizmetlerde uygulanacak kar marjından
ziyade hizmetlerin içeriği olması beklenmektedir. Bu
doğrultuda öncelikle, hizmetten yararlanan tarafın elde ettiği
faydanın tespit edilerek dokümante edilmesi gerekecektir.
Bu kapsamda fayda analizi yapılarak hizmetten yararlanan
firmanın elde ettiği faydanın tespit edilmesi için hizmetten
faydalanıldığını gösterebilecek tüm bilgi ve belgeleri temin
ederek arşivlemesi büyük önem taşımaktadır.
Düşük katma değerli grup içi hizmetlerde uygulanacak
basitleştirilmiş fiyatlandırma yöntemi ile grup içi hizmetlerde
uygulanan fayda/hizmet analizi ve emsal bedel tespiti
için sarf edilen çabanın en az düzeye indirgenmesi
amaçlanmaktadır. Dünya çapında, vergi idareleri tarafından
kabul görmesi ile grup şirketlerinin uygulayacakları kar
marjı konusunda kesinlik kazandırması sağlanmış olacak,
etki alanının genişlemesi ile grup şirketlerinin tamamı için
uygulanabilirliğini arttıracaktır. Ayrıca bu uygulamanın birçok
ülke tarafından benimsenmesi ile farklı ülkelerde bulunan
grup şirketleri arasında da uyum sağlanmış olacaktır. Diğer
yandan uygulama birliğinin sağlanması, vergi idareleri
ve şirketler tarafından da işlemlerin analizi ve kontrolü
aşamasında da kolaylık sağlaması beklenmektedir.
Ülkeler arasında uygulama birliğinin sağlanması ile birlikte
düşük katma değerli hizmetlere yönelik olarak uygulanacak
basitleştirilmiş fiyatlandırma yönteminin çok uluslu
şirketler ve vergi idareleri için güvenli bir alan yaratması
beklenmektedir.
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Dünyada Transfer Fiyatlandırması ile İlgili BEPS
Aksiyon Planlarındaki Gelişmeler			 Nartan Uğur
Avrupa

Almanya

Belçika
• Belçika Federal Hükümeti 2 Haziran 2016 tarihinde
13. Eylem Planı kapsamında transfer fiyatlandırması
dokümantasyonu ile ilgili değişiklikleri de içeren
“Ek Vergiler ve Yenilikler” şeklindeki yasa taslağını
parlementoya sunmuştur.

• 1 Haziran 2016’da Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından,
13. Eylem Planı kapsamındaki transfer fiyatlandırması
dokümantasyon standartlarına ilişkin tasarı yayınlanmıştır.
İlgili tasarıda OECD tarafından önerilen dokumantasyon
yükümlülükleri çerçevesinde Ülke Bazlı Raporlama (CbCR),
Ana Rapor (Master File) ve Ülke Raporu (Local File) ile ilgili
düzenlemeler yer almaktadır.
• 17 Aralık 2015’te Almanya ile Japonya arasında, 2., 6. ve
14. Eylem Planları kapsamında değişikliklerin yer aldığı,
revize edilmiş bir gelir vergisi anlaşması imzalanmıştır.
• 12 Kasım 2015’te Almanya ile Avustralya arasında, 6. ve
7. Eylem Planları kapsamında değişikliklerin yer aldığı revize
edilmiş bir vergi anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya
göre daimi işyeri kavramı BEPS doğrultusunda yeniden
açıklanmış ve düzenlenmiştir.

Birleşik Krallık
• 16 Mart 2016’da, 8., 9. ve 10. Eylem Planları
kapsamında
OECD
Transfer
Fiyatlandırması
Rehberi’yle gelen yenilikleri de barındıran 2016-2017
bütçesi parlementoya sunulmuştur.
• Birleşik Krallık Hazinesi 26 Şubat 2016’da Ülke Bazlı
Raporlama düzenlemelerini yayınlamıştır.

Danimarka
• 28 Nisan 2016 tarihinde 13. Eylem Planı kapsamında
transfer fiyatlandırması dokümantasyonu ile ilgili iki
düzenleme yayınlamıştır. Bu düzenlemelere göre yeni
dokümantasyon rehbernin 1 Ocak 2017 tarihinde
yürürlüğe girerek, 24 Ocak 2006 tarihli eski rehberin
yerini alması planlanmaktadır.

Fransa
• Fransa 17 Aralık 2015’te, 13. Eylem Planı kapsamında
Ülke Bazlı Raporlama, Ana Rapor ve Ülke Raporu
ilgili düzenlemelerin de yer aldığı 2016 vergi yasasını
onaylamıştır.

Finlandiya
• Finlandiya Vergi İdaresi 19 Şubat 2016 tarihinde, 8., 9.
ve 10. Eylem Planları kapsamında BEPS eylem planında
yer alan düzenlemeleri baz alarak Finlandiya vergi
sistemine uygulanması ile ilgili görüşünü yayınlamıştır.
• Finlandiya Ekonomi Bakanlığı 21 Aralık 2015 tarihinde
13. Eylem Planı kapsamında Ülke Bazlı Raporlama
yükümlülüklerini içeren bir taslak yasa çıkarmıştır.

İspanya
• İspanya’da 20 Ocak 2016’da 7. Eylem Planı
kapsamında daimi işyeri kavramı ile ilgili düzenlemeler
yayınlanmıştır.
• 11 Temmuz 2015’te yayınlanan kararname ile 13.
Eylem Planı doğrultusunda değişikliklikler yapılarak
Ülke Bazlı Raporlama, Ana Rapor ve Ülke Raporu
uygulamalarına ilişkin yükümlülükler açıklanmıştır.
• İspanya’da vergi oteriteleri 10 Mart 2014’te BEPS
1., 4., 7., 8., 9. ve 10. Eylem Planları kapsamında
düzenlemeleri de da içeren “General Guidelines for
the 2014 Tax and Customs Procedures” adlı bir rehber
yayınlamıştır.

Hollanda
• Hollanda Hükumeti 20 Ocak 2016’da 4. Eylem Planı
kapsamında önerilen düzeltmeleri yayınlamıştır. Bu
düzeltmeler, özellikle ilişkili kişilerle gerçekleştirilen
finansman işlemleri ve devralma işlemleri sonucunda
ortaya çıkan faiz giderlerinin matrahtan indirilmesi
yoluyla matrah aşındırılması sorununu hedef
almakta ve bu duruma yönelik olarak, mevcut faiz
sınırlamalarında birtakım düzeltmeler sunmaktadır.
• Hollanda Parlementosu 22 Aralık 2015 tarihinde
13. Eylem Planı kapsamında transfer fiyatlandırması
dokümantasyonu ile ilgili yükümlülükleri de içeren
“Diğer Finansal Düzenlemeler” yasa tasarısını resmen
kabul etmiştir.
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İsveç

İsviçre
• 13 Nisan 2016 yılında 13. Eylem Planı kapsamında
Ülke Bazlı Raporlama, Ana Rapor ve Ülke Raporu
uygulamaları ile ilgili yükümlülükler sunulmuştur.
• 2012 yılından beri beklemede olan bazı davalar
5 Mayıs 2015’te karara bağlanmış ve bu kararlar
vasıtasıyla 7. Eylem Planı kapsamında daimi işyeri
kavramına dair açıklamalar ortaya konulmuştur.

• İsveç Vergi İdaresi 29 Nisan 2016’da, 13. Eylem Planı
kapsamında transfer fiyatlandırması dokümantasyonu
ile ilgili düzenlemeleri sunmuştur. Sunulan teklif Ülke
Bazlı Raporlama, Ana Rapor ve Ülke Raporu ile ilgili
düzenlemeleri barındırmaktadır.
• İsveç Vergi İdaresi 22 Aralık 2015’te internet sitesinde,
8., 9. ve 10. Eylem Planları kapsamında bağlayıcılığı
olmayan görüşlerini ilan etmiştir.
• İsveç’te 12 Haziran 2014’te büyük çaplı kurumsal
vergi değişikliklerini içeren raporu İsveç Hükumetine
sunulmuştur.
• Bu raporda 4. Eylem Planı kapsamında faiz giderlerinin
matrahtan indirimi konusunda öneriler sunulmuştur.

İtalya
• 30 Aralık 2015’te 13. Eylem Planı kapsamındaki Ülke
Bazlı Bildirim yükümlülükler İtalya Resmi Gazetesinde
yayınlanmıştır.
• İtalya’da 23 Aralık 2013 tarihinde 1. Eylem
Planı kapsamında, dijital ekonomi endüstrisi ile
ilgili düzenlemeleri de barındıran bütçe yasası
parlementodan geçmiştir.

Lüksemburg
• Lüksemburg Hükümeti 2 Aralık 2013’te 8., 9. ve 10.
Eylem Planları kapsamında yükümlülüklerin de yer
aldığı hukümet planı açıklanmıştır.

• 23 Aralık 2013’te 8., 9. ve 10. Eylem Planları
kapsamında düzenlemelerin de yer aldığı 2014 yılı
bütçe kanunu parlementodan geçmiştir.

Portekiz
• Portekiz 30 Mart 2016’da 13. Eylem Planı kapsamında
Ülke Bazlı Raporlama ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı
yasayı yayınlamıştır.

Polonya
• Polonya 27 Kasım 2015’te, 13. Eylem
Planı kapsamındaki transfer fiyatlandırması
dokümantasyonunda
yapılan
değişiklikleri
uygulamaya koymuştur.
• 29 Ağustos 2014’te, kurumsal vergi kurallarında
yapılan birtakım değişiklikleri barındıran vergi
yasasını kabul etmiştir. Yasa ile birlikte kontrol edilen
yabancı kurum (CFC) kuralları tanıtılmıştır.
• Bu yasayla ayrıca 4 Eylem Planı kapsamında
birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler
kapsamında 3:1 olan örtülü sermaye oranı 1:1 olarak
düzenlenmiştir.

Ukrayna

Rusya
• 8 Nisan 2016’da 13. Eylem Planı kapsamında,
Ülke Bazlı Raporlama, Ana Rapor ve Local File için
gerekli olan uygulamaların yer aldığı yasa tasarısı
sunulmuştur.
• Rusya’da 11 Haziran 2015’te 4. Eylem Planı
kapsamında, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına dair
potansiyel kanun teklifleri için gösterge niteliğinde bir
vergi raporu yayınlanmıştır.

• Ukrayna’da OECD’nin BEPS eylem planlarını
değerlendirmek için oluşturulan çalışma grubu ilk
toplantısını 5 Mayıs 2016’da gerçekleştirmiştir.
Bu toplantı neticesinde 1., 4., 7., 8., 9., 10. ve 13.
Eylem Planları kapsamında birtakım açıklamalar
ve düzenlemeler yapılmıştır. Toplantıda; kontrol
edilen yabancı kurum kuralları tanıtılmış, Şirketlerin
ilişkili kişileriyle gerçekleştirmiş oldukları finansman
işlemleri sonucunda ortaya çıkan faiz giderlerinini
matrahtan indirimi ve diğer harcamalarla ilgili
sınırlandırmalar genişletilmiş, daimi işyeri kavramı
ile ilgili birtakım açıklamalar getirilmiş, Ülke Bazlı
Raporlama tanıtılmış ve transfer fiyatlandırması
kuralları OECD önerileri çerçevesinde güçlendirilmiştir.
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Asya / Avustralya

Avustralya
• Avustralya 1 Temmuz 2016’dan itibaren 8.,
9. ve 10. Eylem Planları kapsamında, transfer
fiyatlandırması kurallarını, Kasım 2015 tarihli
OECD Çok Uluslu İşletmeler Ve Vergi İdareleri İçin
Transfer Fiyatlandırması Rehberi (“OECD Transfer
Fiyatlandırması Rehberi”) çerçevesinde genişletmiştir.

Çin
• Çin Vergi İdaresi 17 Eylül 2015’te, internet sitesinden
8., 9., 10. ve 13. Eylem Planları kapsamında
transfer fiyatlandırması dokümantasyonu ile ilgili
düzenlemelerden oluşan bir taslak yayınlamıştır.
• Çin Vergi İdaresi 29 Nisan 2014’te yayınladığı,
uluslararası vergilendirmeye uyum ile ilgili idari
planda, 7. Eylem Planı kapsamında düzenlemelere
yer vermiştir. Bu planda daimi işyeri kavramı ile ilgili
birtakım açıklama ve düzenlemelere yer verilmiştir.

• Avustralya Vergi İdaresi 24 Mayıs 2016’da, 13. Eylem
Planı kapsamındaki uygulamalardan olan Ülke Bazlı
Raporlama, Ana Rapor ve Ülke Raporu final tasarısını
yayınlamıştır.
• Avustralya Hükümeti 3 Mayıs 2016’da 7. Eylem Planı
kapsamına giren bazı değişikliklerin de yer aldığı
federal bütçeyi kamuoyuna duyurmuştur.

Güney Kore
• 23 Aralık 2015’te 13. Eylem Planı kapsamında
transfer fiyatlandırması dokümantasyonu ile ilgili yeni
yükümlülüklerin yer aldığı bir taslak yayınlanmıştır.

Japonya
• Japon hükümeti 26 Mart 2016’da 13. Eylem Planı
kapsamında transfer fiyatlandırması uygulamaları
ile ilgili maddeleri barındıran vergi reformu yasa
tasarısını onaylamıştır.

Afrika

Güney Afrika
• 11 Nisan 2016’da 13. Eylem Planı kapsamında
transfer fiyatlandırması dokümantasyonu ile ilgili
düzenlemelerin yer aldığı taslağı yayınlanmıştır.
• 17 Temmuz 2014’te 8., 9. ve 10. Eylem Planları
kapsamında düzenlemelerin de yer aldığı taslak vergi
yasa tasarısı yayınlanmıştır.
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Vergide Gündem

English Translation

Overview of documentation requirements
under BEPS Action Plan 13
BEPS initiative has targeted to establish a common language on taxation among the
OECD and G20 countries besides the requirement to ensure a standard in transfer
pricing documentation. Through the Action Plan 13 within BEPS, consisting of
15 actions, steps towards forming the targeted unity in documentation for the
OECD and G20 countries had been taken. The agreement proposing information
sharing within the framework of Country by Country Reporting (CbCR) had been
signed by 32 countries on 28 January 2016. During that process going on since
2013, especially in 2016, countries are seen as taking the legal actions in terms of
implementing the Action Plan 13 of BEPS. Australia, Netherlands, Poland, Spain
and some other countries have been countries announcing regulations within the
scope of Action Plan 13 and integrating the entire documentation requirements
under the mentioned action plan to its own tax legislation.
Action Plan 13 was positioned on three components standing as Master File, Local
File and Country-by-Country Reporting (CbCR). Master File, to be drafted for being
presented to the tax authority of each country where activities are performed,
should be containing information on the multinational company’s organizational
structure (geographical info, legal structure, etc…), commercial activities,
transfer pricing policies implemented, intangible rights transactions, intra-group
transactions, financial and taxation matters (financial statement, advance pricing
agreements- APA and contracts etc…).
In contrast to the Master File disclosing the information on the group with a
general overview, the Local File contains specific information on the intra-group
transactions performed by the company dealing with activities in that country.
Local File proposes the required tasks on assessment of transactions between
the resident company and other group companies in line with the arm’s length
principle and handling transfer pricing analysis. Detailed financial information on
transactions, preferring the appropriate transfer pricing methods, implementation
of them and the studies for comparables will be the other analysis that forms the
Local File.
CbCR in brief consists of tables disclosing the income that the multinationals
acquire on country basis, profits, assets owned, number of employees and taxes
paid. The report open to share among countries ensures the transparency of
the company’s financial results. Besides, through the report, tax authorities in
the countries they are dealing with activities would be able to detect the risky
transactions.
Despite a certain deadline to meet the requirements regarding Master File and
Local File by the OECD/G-20 is not notified, it is suggested to complete the required
legislative changes as soon as possible. The CbC report is expected to be presented
till the end of 2017 concerning the FY 2016 results.
As per the BEPS Action Plan 13 final report, companies with consolidated group
revenue for the year before the relating period is 750 million euros or more should
be drafting a CbCR. According to these consolidation criteria, a company having
acquired revenue of 600 million euros will not be liable to present a CbCR for FY
2016.
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New requirements for transfer pricing
documentation in Turkey
Through the Draft General Communique on Disguised
Profit Distribution through Transfer Pricing series no.3
promulgated by the Revenue Administration on 16 March
2016, a regulation on the requirements of documentation
has been handled. Through the concerning regulation,
bringing Turkey’s current transfer pricing legislation
compliant to BEPB Action Plan 13 is targeted.
In that direction, in the circumstance that the draft
communique takes effect, a three stage documentation
structure will be appearing in Turkey too as the other
OECD/G20 countries resorting to legislative changes as per
the concerning requirements within the Action Plan 13.
Implementations called as Master File, Local File and CbCR in
the draft communique are seen to correspond to Master File,
Local File and CbCR respectively within BEPS Action Plan 13.

BEPS Action Plan 13 being debated since 2013 is a result of
the reconciliation between OECD/G-20 member countries.
Therefore, although certain uncertainties and criticisms on
the mentioned latest documentation requirements exist,
BEPS Action Plan 13 is considered as a positive step for
transfer pricing documentation. In the upcoming period, the
transferring period of this cooperation under the guidance
of OECD/G-20 to the local legislation in countries will be
gaining speed while BEPB Action Plan 13 will be launched
for implementation officially in many member countries by
the reporting of accounting period for 2016. The impact of
new documentation requirements expected to be integrated
to our legislation through the BEPS Action Plan 13 at the
international level and the communique series no. 3 at the
local level on tax administrations and taxpayers could be
monitored widely in the upcoming period.

With the latest regulations, many additional requirements for
documentation are added to the current one. The first among
them is the limit put on the amounts for the transactions in
Ad-2 form. Accordingly, as the communique takes effect,
only the transactions with a related party exceeding 30.000
TL will be included in Ad-2 form.
One other update is that the Local File makes it mandatory
to fill in the Ad-4 form besides the Ad-2 form in the Annual
Transfer Pricing Report. Ad-4 form will be a sort of reporting
allowing the transactions of the corporate taxpayer with its
related parties to be reported on the basis of the related
party. Ad-4 form, to be included in our legislation for the
first time, will be filled in by the corporate taxpayers with
net sales revenues of 100.000.000 TL and more for each
transactions of 30.000 TL with related parties in the same
accounting period.
According to the concerning communique, corporate
taxpayers with asset size in the previous accounting period
end balance sheet and net sales revenues on the income
statement at 250 million TL or over are liable for presenting
a Master File. Country by country reporting should be done
by the main operation of the multinational company resident
in Turkey with 2015 total consolidated group revenues of
2.037.000.000 TL or more for the accounting period of
2016.

Conclusion
There are various matters related to the all signatory
countries to be exemplified or detailed. Besides, many
different matters are predicted to be arising by the
implementation of the action plan in 2016. When the
practices in Turkey are overviewed, it is generally seen that
implementations are based on BEPS Action Plan 13. In that
direction, in terms of the implementations in Turkey, beside
the uncertainties in concerning the international legislation,
like the Ad-2 and Ad-4 forms, many matters that have to be
clarified arise.
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Regulations over intangible
rights and determination
of arm’s length price with
valuation methods

within the context of terms in “Exception on Industrial
Property Rights” regulated under article 5/B of Corporate
Tax Law No.5520; exception has become applicable on
the income and revenue acquired through the inventions
originating from research, development and innovation
activities in Turkey.

The form for concept of globalization emerging after 1980s
brought a new point of view and change both to the business
world and over the modern world order towards the end
of 20th century. Especially by the end of cold war and
acceleration in technological developments, borders limiting
the capital movements were removed and a world on which
the capital circulates around freely had emerged.

2. Implementation of exception

That situation helped some multinational companies to
take the advantage of free capital for their own favor and
provided them to easily manage the tax amounts to be
paid on the consolidated basis. The mentioned tax planning
ensured the shifting of income to the countries with lower
tax rates, resulting with reduction in tax amounts to be paid
in the countries of residence and even being able to turn the
tax rate to negative in some circumstances.
In that context, action plans under Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) promulgated jointly by the countries member
to the OECD and G-20 were turned into final reports in
2015; containing the latest regulations on many matters like
interest deductions, intangible rights, intra-group services
and transfer pricing.

A. BEPS Action Plan 8 and regulations
concerning intangible rights
BEPS Action Plan 8 had been published by the OECD on
5 October 2015 by being put into its final situation. The
mentioned action plan clarifies the matters related to
intangible rights in terms of assessment over transfer pricing
and economical context for the countries’ tax authorities
and taxpayers. Action Plan 8 has completely changed the
part VI of Transfer Pricing Guide for Multinationals and Tax
Authorities (“OECD Guideline”), published in 2010 in terms
of the updates within its scope.
BEPS Action Plan 8 brings light into valuation of intangible
rights and determination of arm’s length price which are
significant concepts in transfer pricing. Besides, it expressed
how the valuation theory should be implemented on
determination of arm’s length price for intangible rights
transactions and provided a detailed explanation on that
context.

B. Valuation of intangible rights within the
scope of General Communique on Corporate
Tax Series No.8

As pointed out in the concerning communique, the inventions
originating from research, development, innovation and
software activities in Turkey;
•
income and revenue acquired through renting,
•
income acquired through their transfer or sale,
•
income acquired through their being marketed by mass
production in Turkey,
•
the portion of the income acquired through the sales of
goods manufactured in Turkey, dedicated to the patented or
utility model certificated products’
50% will be exempt of corporate tax as of 01.01.2015
provided that the terms in the article are met.

C. Conclusion and suggestions
OECD had introduced new regulations and definitions on
intangible rights through the BEPS Action Plan 8. As it has
focused in our article in a detailed way, detection of value on
intangible rights and valuation techniques concerning that
detection may be considered as one of the most important
innovations launched by this action plan. We are of the
opinion that the mentioned methods and techniques will be
bringing new dimensions on the approach over intangible
rights for the countries taking the OECD Guideline as basis
for their legislation. During the assessment of intangible
rights in terms of transfer pricing with this action plan,
we think that the adaptation of valuation methods with
local legislation will be bringing out a new process of
determination of arm’s length price for these assets.
Additionally, although the communique from the Ministry of
Finance dated 21.04.2015 is not a communique presented
within the context of compliance to BEPS Action Plan 8, the
adaptation of the valuation techniques within the action
plan to the Turkish tax legislation had been ensured. In that
context, in Turkey, corporate tax exception on the income
of the fully or limited taxpayers, acquired through the
inventions gaining patent or utility model certificate following
their research and development activities had been enacted.
The detection of that exception amount will be clarified after
the valuation on the certified intangible right. Therefore,
market price for those intangible rights will be detected
through the implementation of valuation techniques.

1. An overview on the communique
Within the scope of regulations under the General
Communique on Corporate Tax Series No.8 promulgated
in the Official Gazette on 21.04.2015 and with no 29333
1
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Interest expenses under
Action Plan 4
Various countries are implementing different rules through
their laws for limiting the tax deductible payments while
these implementations are seen around disguised capital and
transfer pricing mostly. In our day, in terms of putting limits
on interest payments countries are taking measures like
increasing the tax burden, taking the imputed interest rates
as basis over loans from group companies and implementing
rules rejecting a certain portion of interest expenses.
Distinctive and effective suggestions in line with the country
risks are provided within the BEPS Action Plan 4 targeting to
limit interest expenses and bringing more transparency over
the practices of borrowing transactions. The suggestions are
basically as follows:1
De Minimis Threshold: De Minimis Threshold is applied on
low risk operations that are out of the scope of fixed ratio
and group ratio. In the BEPS Action Plan 4, it is suggested
that this threshold should be set by taking the net interest
expenses of all operations in a local group by countries as
basis.
Fixed ratio rule: For the detection of interest expenses
to be deducted from tax base, setting a fixed ratio range
of 10-30 % by tax authorities and deducting the matching
amount of earnings before interest taxes depreciation and
amortization’s (EBITDA) from the tax base. Since the fixed
ratio rule is taken to the center stage and advised as an
implementation in BEPS Action Plan 4, it’s examined more in
details below.
Group ratio rule: In the circumstance that the imputed fixed
ratio suggested are determined lower by the tax authority,
BEPS 4. Final report suggests the usage of group ratio rule
so as to provide convenience for companies with high debt/
equity ratios linked to non-tax reasons.2 The calculation of
group ratio is shortly provided below:
1. At first step; group’s net unrelated party interest
expense/EBITDA ratio is set;
Group Ratio = Net third party interest expenses / Group
EBITDA
2. At second step, EBITDA’s portion equivalent to group
ratio is calculated. That amount is the upper limit of net
interest expense subject to deduction from the tax base.
Limit on Net Interest Deductions = Group ratio x EBITDA
Carry forward and carry back of disallowed interest and
unused interest capacity: BEPS Action Plan 4 contains
suggestions on the usage of unused interest capacity or
nondeductible interest expenses through carryback or
carryforward by multinational companies. Within the

1
2

context of BEPS Action Plan 4, advisory provided below are
presented to the countries;
• to carry forward disallowed interest expense only
• to carry forward disallowed interest expense and unused
interest capacity
• to carry forward and carry back disallowed interest
expense.
Besides, the mentioned Action Plan also contains
suggestions on the essentials of the implementation. On the
transfer of forward interest amounts, implementing a ratio
decreasing through years or limiting the implementation by
applying a fixed limit on the amounts carried back or forward
is possible too.
Targeted rules to support general interest limitation rules
and address specific risks: These are the rules of BEPS
final report to be applied on certain financial transactions
for fixed ratio or in the circumstances that group ratio rule
cannot be applied. These rules may be defined as the rules
putting an average limit on interest expenses deductible from
tax base which is contrary to the fixed ratio and group ratio
rule.
Specific rules to address issues raised by the banking and
insurance sectors: In banking and insurance sectors, the
role of interest is differently defined whereas financial assets
and debts are an indivisible part of the main field of activity.
Therefore, other rules concerning the center of sector should
also be taken into account in the detection of the most
appropriate method.

Fixed ratio rule and fields of implementation
As per the fixed ratio rule, operational deductible financing
expenses are calculated by multiplying the EBITDA and the
fixed ratio. It’s suggested that interest expenses exceeding
the deductible amount of interest expense should not be
included in the tax base.

Conclusion
BEPS Action Plan consists of 15 action plans targeting to
prevent tax avoidance. The mentioned action plans are
established on the principles of compliance, substance
over form and transparency. Within the BEPS Action Plan 4
formed through the initiative from the OECD, certain limits
on interest expenses undertaken for financing transactions
and providing compliance on implementation are targeted.
Through that, increasing transparency in corporate financial
transactions could also be ensured. The measures included in
the BEPS Action Plan 4 involve all companies and the group
companies performing activities in the international markets
in the lead. For the upcoming period, restrictions suggested
for financial instruments within the context of Action Plan 4
are expected to be included in the world’s tax agenda.

Source: OECD Action 4: 2015 Final Report
Source: EY Global Tax Alert, 17 October 2015
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BEPS action plan and cost
contribution agreements
Actions plans 8, 9, 10 and 13 of BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting), consisting of 15 action plans in total stand
suited to be classified as directly relevant to transfer pricing.
Suggestions concerning the “Cost Contribution Agreements”
are provided in Part 4 within the final report drafted
regarding the action plans 8 and 10.
Cost contribution agreements are written contracts among
enterprises mentioning the parties’ sharing the costs and
risks undertaken in return for multinational companies’
receiving, developing, producing of the intangible rights and
services at a rate of benefit planned through the intangible
rights and services. Within the mentioned agreements,
the parties’ common aim of sharing the costs and risks
within the processes of production or R&D at a rate of
benefits expected to be acquired remain at the center
stage. Although the basis of Cost Contribution Agreements
contains the concept of sharing the common contributions,
the parties are not required to merge their activities so as
to benefit of this contract. Their existence as enterprises
acquiring common benefits as a result of their own activities
is seen sufficient for their benefitting of these agreements.
Since the Cost Contribution Agreements impose liabilities
with a common benefit expectation through a single
agreement, the requirement for multiple licensing and
service contracts decreased. Therefore it removes contract,
documentation regarding the transaction to be handled
among companies and costs to be appearing at that stage.
On the other side, collection of the participation fees from
the contributors in return for these agreements at a single
destination facilitates expense control while providing a
central management, usage of differing economies of scale
and enables gathering more advanced, effective systems.

contribution provided by the parties. Within the context of
arm’s length principle, the value appearing at the time that
the contribution is provided should be taken into account
by considering the scope, features, risks undertaken for
expected benefit from the Cost Contribution Agreement.
However, within the service cost contribution agreements in
which the difference between value and cost of contribution
may relatively be insignificant, current contributions may
also be detected by taking the costs as basis.
Participators in a cost contribution agreement should be
providing the required documentation on the matters of
activity, contract terms and whether they are consistent with
the arm’s length principle or not. Apart from that, preserving
details concerning the activities to be performed through
the cost contribution agreement, forecasts regarding the
contributions and expected benefits, budgeted and realized
expenditures are also of high significance. Other than these,
tax authorities are also demanding additional documents
depending on the content of agreement.
With the requirements for additional regulation in practice,
through enacting of communique on transfer pricing series
no.3 soon as the reflection of Action Plan 10 in Turkey, cost
contribution agreements that are expected to take part
in our legislation too are predicted to be adopted by the
international group companies and become common in the
upcoming period.

Considering the transaction mentioned in the contract as
basis, two different types of broadly used cost contribution
agreements exist.
Development Cost Contribution Agreements- These are
the agreements in which the distribution of costs and risks
undertaken for the developed intangible assets is done
at the extent of benefits that each contributor targets to
acquire. Development Cost Contribution Agreements is the
most frequently met type of cost contribution agreement in
practice.
Services Cost Contribution Agreements- Service Cost
Contribution Agreements serve as the agreements drafted
to aim for receiving services. For instance, supplying
the central management services or formation of joint
advertising campaigns makes up the content of Service Cost
Contribution Agreements.
The most essential matter in the assessment of cost
contribution agreements being arm’s length emerges at
the stage of detecting and measuring the contributions
by participators. First of all, the value provided to the
agreement by each participator should be detected.
That value represents the aggregate provision for the
38
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Low value added intra-group
services within Action Plan
10
Countries member to the OECD and G-20 gathered 15
action plans under Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
aimed at avoiding tax evasion resulting from divergences in
international regulations. Action plans had been unveiled in
draft forms at first and were left open to the commentary
from the global arena. They were finalized by November
2015 following the arrangements on the action plans in line
with the comments received.
Action Plan 10 included in the final report basically contains
“Profit Split Method”, “Commodity Transactions” and
“Low Value-Adding Intra-group Services”. Through the
arrangements on “Low Value-Adding Intra-group Services”
focused under Action Plan 10, explanations in Part VII titled
as “Special Considerations for Intra-group Services” within
the Transfer Pricing Guidelines published by OECD are
detailed and concept of low value-adding intra-group service
has been put in the central stage.

Conclusion
Through the simplified determination of arm’s length
charges to be applied over the low value-adding intra-group
services, minimizing the effort performed for benefits/
service analysis and detection of imputed cost to the lowest
level is aimed. By the time it would be acceptable by the
worldwide tax authorities, ensuring certainty on profit markup to be applied by group companies will be provided and
through the expansion of its efficiency, it would be much
more applicable for the entire group companies. Also, as
far as the implementation is adopted by many countries,
compliance among the group companies resident in different
countries will be ensured too. On the other hand, through
uniting in practices, it is expected to facilitate the analysis
and supervision of tax authorities and companies on the
transactions performed.

Definition of low value-adding intra-group
services
According to the description within the BEPS Action Plan 10,
low value-adding intra-group services are defined as services
performed among one or more members of multi-national
companies with the characteristics provided below;
►• Featured as supportive,
• Not existing among the multi-national’s core field of
activity,
• Not requiring the utilization of unique and incomparable
intangible assets and not causing them to arise,
• Not causing a significant risk to appear and having to
impact on a risk undertaken,

Simplified determination of arm’s length
charges for low value-adding intra-group
services
Within Action Plan 10, regarding the low value-adding intragroup services, adopting the simplified determination of
arm’s length charges is proposed. Simplified determination
of arm’s length charge is a pricing method to be applied
by the service provider suggested for the low value-adding
intra-group services.
Simplified determination of arm’s length charge consists of
the stages provided below:
1. Determination of cost pool and allocation of low valueadding service costs
2. Profit mark-up and charge for low value-adding services
3. Application of the Service/Benefits test analysis to low
value-adding intra-group services
During the phase of documentation on low value-adding
services, services should be dealt with separately by
explaining all of the aspects shaping that service.
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Ekonomi Yorumları
Levent Topçu
Çağdaş Gündüz
Onur Yıldız
Deniz Ünal

Türkiye ekonomisi
• Rating kuruluşları Türkiye’nin notunu değiştirmedi ancak görünüm bozuldu:
Darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin kredi notunun ne olacağı merakla bekleniyordu.
S&P hemen not indirmişti. Ancak, Fitch ve Moody’s Türkiye’yi halen yatırım yapılabilir
seviyede tuttuğu için ülke notu açısından ciddi bir olumsuz etkisi olmamıştı. Her iki
kurum da Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviye sınırında tutmaya devam etti.
Ancak Fitch not görünümünü negatife indirirken Moody’s ise negatif izlemeye aldı.
Bu kurumlardan gelebilecek bir not indirimi sermaye kaçışına neden olabileceği için
hassasiyetle takip ediliyor.
• Bireysel emeklilik düzenlemesi TBMM’den geçti: 45 yaş altı ücret karşılığı
çalışanların zorunlu bir emeklilik planına dahil edilmesini öngören Bireysel Emeklilik
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaştı. Buna göre, işverene
tabi olarak çalışanlar, işverenin kanun hükümlerine göre bir bireysel emeklilik
şirketiyle imzalayacağı sözleşmeyle emeklilik planına dahil edilecek. Çalışanların katkı
payı ise prime esas kazancın % 3’üne karşılık gelen tutar olacak. Yasanın yürürlüğe
giriş tarihi 1 Ocak 2017 olarak belirlenirken, isteyen çalışanlar, emeklilik planına dahil
edildikten 2 ay içerisinde sözleşmeyi feshederek emeklilik planından çıkabilecek.
• Türkiye Varlık Fonu: Türkiye Varlık Fonunun Kurulmasına İlişkin Kanun yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Büyük ölçekli projelerin fonlanması ve büyümenin desteklenmesi
amacıyla kurulan fonun sermayesi özelleştirme idaresi aracılığıyla sağlanacak.
Kuruluş sermayesi 50 milyon TL olan fonun büyüklüğünün 200 milyar dolara kadar
çıkabileceği ifade ediliyor. Türkiye, doğal kaynak zengini veya bütçe fazlası olan bir
ülke olmadığı için; varlık fonunun kaynağı da normalde bütçeye aktarılan gelirlerden
veya fonun borçlanması ile karşılanacak. Bu durumda da ya bütçe açığı artacak veya
piyasadan borçlanan kurumlar arasına varlık fonu da eklenecek ve özel sektör ve
kamunun borçlanma imkanlarına rakip olacak. Bu nedenle, “varlık fonu” ifadesinden
ziyade “kalkınma fonu” ifadesini daha yerinde görüyoruz.
• Vergi affının detayları açıklandı: Maliye bakanı Ağbal, vergi affı olarak bilinen
düzenleme ile vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar pek
çok borcun yapılandırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 50 liranın altındaki borçlar
affedilerek silinecek.
• İflas ertelemesi uygulaması yasaklandı: Gümrük Bakanı Tüfenkçi iflas ertelemenin
kötü niyetli olarak kullanılmaması için OHAL boyunca yasaklanmasına karar verildiğini
açıkladı. Bu uygulama ile şirketin alacaklılarından kaçabilmesi nedeniyle tetikleme
iflaslara neden olabiliyordu.

Bankacılık ve finans
• BDDK’dan kredi kartı taksit sayısı ve sorunlu alacaklarla ilgili yapılandırma adımı:
BDDK başkanı Akben, hem tüketici kredileri hem de kredi kartları tarafında çalışma
yaptıklarını belirtti ve konunun Finansal İstikrar Komitesi'nde de tartışıldığını ve bu
konuda çalışma yapılması kararı alındığını söyledi. Her iki konuda da ödemelerin
esnetilebilmesi çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Akben, diğer ilgili kurumlarla
birlikte çalışıyoruz. Detaylı çalışma en kısa sürede tamamlanacak." diye konuştu.
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Merkez bankaları ve para politikası
• TCMB zorunlu karşılık oranlarında indirime gitti: Merkez
Bankası 9 Ağustos’ta; Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının
tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini ve Rezerv
Opsiyonu Mekanizması kapsamında bazı katsayılarının
değiştirildiğini açıkladı. Yapılanların aslında piyasadaki
likiditeyi artırma ve bankaların fonlama maliyetlerini
azaltmaya yönelik sınırlı bir adım olduğu söylenebilir. Bu
sayede piyasaya yaklaşık 1,1 milyar TL ve 600 milyon dolar
ilave likidite sağlanmış olacak.
• Konut kredi faizlerinde indirime bankalardan yoğun destek:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bankalara yaptığı faiz indirimi
çağrısının ardından bankalar art arda faiz indirimine gitti.
Genelde kısa vadede yoğunlaşmakla birlikte, aylık konut kredi
faizleri sektörde % 1,0’in altına indirildi.
• Negatif faizli tahviller nereye gidiyor? Son yıllarda merkez
bankalarının faizleri sıfırın altına çekmesi giderek artıyor
ve kafaları karıştırıyor. Şu an dünya ekonomisinde politika
faizi negatif olan ülkeler dünya GSYH’sinin yaklaşık % 25’ini
oluşturuyor. Negatif faizli sabit getirili tahvillerinin hacmi
ise 13,4 trilyon dolara yükseldi. Bu miktar, dünyadaki bütün
sabit getirili tahvillerin yaklaşık üçte birinin negatif getirisi
olduğunu gösteriyor.

Gelişmekte olan ülkeler
• Mısır IMF kapısında: Ekonominin zor zamanlar geçirdiği
Mısır'a IMF'den 12 milyar dolarlık kredi sağlandı. Bölgenin
en büyük desteklerinden olduğu belirtilen kredi, Mısır
hükümeti tarafından 3 yıllık ekonomik programın finansmanı
için kullanılacak. Resmi kaynaklara göre IMF'ye başvurulma
sebeplerinden birisi de zengin dost Körfez ülkelerinin Mısır'a
yardım etmemeleri. Son yıllarda Arap baharı ve askeri
darbe ile adını sıkça duyuran Mısır, turizmde büyük kayıplar
yaşadı. Yaşanan olaylardan sonra ekonomi alt üst olurken,
hükümetten sübvansiyonlarda kesinti ve yapay olarak
para birimindeki değer artışı son yıllarda gündeme geldi.
Ülkenin yabancı para rezervleri hızla azalırken, özellikle
dolarda yaşanan kısıtlı para arzı ve şirketlerin yabancı para
transferlerine getirilen sınırlamalar, Mısır'a olabilecek hem
yabancı yatırımları hem de turistleri ülkeye gelmede ikna
edemiyor.

Global ticaret ve emtia
• Japonya’da yeni teşvik paketi: Japonya'da geçtiğimiz
ay yaşanan seçimden sonra iktidardaki koalisyon vekil
sayısını artırmış ve "Abenomics" diye adlandırılan ekonomi
politikasının devam edeceği netleşmişti. "Abenomics" doktrini
temelde "üç ok" doktrini olarak biliniyor ve parasal destek,
mali yatırımlar ve yapısal reformların kombinasyonundan
oluşuyor. Parasal önlemlerle enflasyonu ve büyümeyi
istenen seviyeye çıkartamayan Shinzo Abe “mali yatırımlar”
kapsamında doğrudan harcama silahına ağırlık vermeye
karar verdi. Açıklanan yeni teşvik paketi ile toplamda 276
milyar dolarlık altyapı yatırımı, gelir katkısı, KOBİ destekleri ve
önceki yıl yaşanan depremde hasar gören şehirlere yapılacak
harcamalar yoluyla ekonominin canlandırılması hedefleniyor.
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Dünyadan Vergi Haberleri

Arjantin’de vergi gelirleri Ağustos’ta geçen yıla göre % 25,1 arttı.
Arjantin Federal Kamu Gelir İdaresi (AFIP) (Administración Federal de Ingresos Públicos)
Ağustos’ta vergi gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 25,1 artarak 165,8 milyar pesoya
(11 milyar dolar) ulaştığını açıkladı. Vergi gelirlerinde gerçekleşen artış büyük ölçüde,
yüksek enflasyonun tetiklediği tüketimden kaynaklandı. Latin Amerika’nın üçüncü büyük
ekonomisi konumundaki Arjantin’de hükümet halen yüzde 40 seviyelerindeki 12 aylık
enflasyonun 2017’de yüzde 17’ye düşmesini bekliyor.
Ekonomistler ülkede kısa süre önce açıklanan varlık barışının 40 ile 80 milyar dolar
arasında bir tutarı ekonomiye kazandıracağı görüşünde.

Mısır’da 2016/17 mali yılından itibaren % 13 KDV rejimine
geçilmesi kabul edildi.
Mısır’da parlamento 2016/17 mali yılından itibaren yüzde 13 oranında KDV rejimine
geçilmesini kabul etti. Bu oranın 2017/18 mali yılından itibaren ise yüzde 14’e
çıkarılacağı açıklandı. Maliye Bakanlığı KDV’den istisna olacak 52 ürün ve hizmetten
oluşan listeyi Mayıs’ta açıklamıştı. Otel ve restoran gibi turizm alanında faaliyet gösteren
işletmeler de KDV’den muaf olacak. KDV sisteminin getirilmesinde ülkede bu yıl
GSYİH’nin yüzde 11,5’ine ulaşması beklenen bütçe açıklarının etkili olduğu belirtiliyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Mısır Masası Şefi Chris Jarvis Mısır’ın KDV rejimine ilişkin
kararını desteklediğini belirterek, “KDV modern ve etkili bir vergi. Hükümetin gelirlerinin
artmasına ve bütçe açığının aşağı çekilmesine yardımcı olacak. Ayrıca varlıklı kesimden
daha fazla vergi toplanabilmesini ve yoksullara daha çok kaynak ayrılabilmesini de
sağlayacak” dedi.

Çin doğal kaynakların vergilendirilmesinde yeni sisteme geçiyor.
Çin bir süredir pilot seviyede uygulanmakta olan doğal kaynakların vergilendirilmesine
ilişkin yeni bir sistemi kabul etti. Yapılan reformlara göre, doğal kaynakların
vergilendirilmesinde hacim bazlı sistemden değer bazlı sisteme geçilecek. Ham petrol,
doğalgaz, kömür, demirli ve demirli olmayan metal cevherleri ve tuz doğal kaynaklar
vergisine tabi tutulurken, reformlar bütünüyle hayata geçirildiğinde fiyatlandırma
mekanizmasında iyileşme sağlanması, bölgesel kalkınmanın güçlenmesi ve
koordinasyonun artırılması bekleniyor.
Çin Devlet Vergi İdaresi verilerine göre, doğal kaynak vergisinin ilk uygulanmaya
başlanmasından bu yana kaynaklardan elde edilen vergi geliri 2015’te yıllık ortalama
yüzde 27 artarak 103,5 milyar renminbi (15,5 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Finlandiya Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi Çalışma Grubu
oluşturdu.
Finlandiya Maliye Bakanlığı, kurumlar vergisinin ülkenin rekabet gücünü ne şekilde
etkilediği konusunda incelemeler yapması için Kurumlar Vergisi Çalışma Grubu
oluşturdu. Uzmanların yer aldığı çalışma grubu kurumlar vergisinin ekonomik büyüme
ve verimlilik üzerindeki etkileri üzerinde de çalışacak.
Maliye Bakanlığı Vergi Departmanı Genel Direktörü Terhi Järvikare’nin başkanlığındaki
grupta kamu idaresinden yetkililer ve akademisyenlerden oluşan beş üye daha yer alıyor.
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İsviçre kantonlarından Cenevre, kurumlar vergisi oranında
kademeli indirime gitmeyi planlıyor.
İsviçre kantonlarından olan Cenevre, kurumlar vergisi oranında kademeli olarak indirime
gitmeyi planladığını açıkladı. Cenevre yüzde 24,2 seviyesindeki kurumlar vergisini yüzde
13,49’a kadar çekmeyi planlıyor ve indirim 2019’da yürürlüğe girecek. Belirgin orandaki
bu indirimin amacı ise, Cenevre’nin uluslararası yatırımcılar karşısındaki çekiciliğinin
devamlılığını sağlamak.
Yeni vergi yapısının kantonun mali bütçesinde 449 milyon dolarlık açığa neden olması
beklenirken, Sosyalist Parti lideri Romain de Sainte Marie tahmin edilen açığın, Cenevre
halkına sağlanan hizmetlerin azalacağı yönündeki endişeleri artırdığını söyledi.

Norveç yatırım fonlarının vergilendirilmesine ilişkin yeni kurallar
açıkladı.
Norveç hükümeti, revize mali bütçeye ilişkin görüşmelerin ardından yatırım fonlarının
vergilendirilmesine ilişkin yeni kurallar açıkladı. Eski düzenlemeye göre kıyaslandığında
yeni açıklanan kuralların özellikle yatırımcıların katılım muafiyetine ilişkin önemli
değişiklikler getirdiği gözleniyor. Norveç, fonlarına yatırım yapan yabancı yatırımcıların
ilgisini korumak ve ekonomik büyümeye güç kazandırmak için bireyler ve şirketler için
vergi indirimine de hazırlanıyor.
Norveç hükümeti, kurumlar vergisi oranlarının aşağı çekilmesi yönündeki uluslararası
trendi de takip ederek halen yüzde 27 düzeyindeki kurumlar vergisi oranını 2018
itibarıyla yüzde 22’ye kadar düşürmeyi tasarlıyor.
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Sirküler indeks

44

No

Tarih

Konu

75

29.08.2016

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ
yayımlandı.

74

19.08.2016

6736 saylı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

73

17.08.2016

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un işletme kayıtlarının düzeltilmesi
ile ilgili hükümleri.

72

16.08.2016

Ar-Ge uygulamasında değişiklikler yapan Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı.

71

15.08.2016

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik yayımlandı.

70

15.08.2016

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un varlık barışı ile ilgili hükümleri.

69

12.08.2016

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un matrah ve vergi artırımıyla ilgili
hükümleri.

68

10.08.2016

6736 saylı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

67

09.08.2016 6736 sayılı Kanun’un “vergi alacaklarının yapılandırılması” ve “inceleme aşamasındaki işlemler”le ilgili
hükümleri.

66

09.08.2016 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
yayımlandı.

65

08.08.2016 10 seri numaralı KV Genel Tebliği ile indirimli kurumlar vergisi uygulaması hakkında ayrıntılı açıklamalar
yapıldı.

64

08.08.2016 Sermaye avansları, nakdi sermaye artışına ilişkin indirim uygulamasında dikkate alınabilecektir.

63

05.08.2016 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükellefler için süre 1
yıl uzatıldı.

62

02.08.2016 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü mağdurlarına yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi
matrahından indirimi.

61

01.08.2016

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda
kabul edildi.

60

27.07.2016

“Kesin Mizan Bildirimi” verme zorunluluğu kaldırıldı.

59

22.07.2016

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına sunuldu.

58

19.07.2016

OECD tarafından Ülke Bazlı Raporlamanın (Country-by-Country Reporting) uygulamasına ilişkin yönerge
yayınlandı.

57

19.07.2016

Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.07.2016-31.12.2016).

56

11.07.2016

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2016-31.12.2016).

55

01.07.2016

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Haziran 2016 tarihli borsa
rayiçleri.

54

01.07.2016

2016 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır.

53

30.06.2016 Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 8 olarak
belirlendi.

52

28.06.2016

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler
yapıldı.

51

27.06.2016

TBMM’ye sunulan Yasa Tasarısı’nın yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin düzenlemeleri.

50

27.06.2016

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler içeren Yasa Tasarısı TBMM
Başkanlığına sunuldu.

49

17.06.2016

Anayasa Mahkemesi’nin adil yargılanma ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin
değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı.

48

17.06.2016

Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2016 yılı ilk taksitlerinin 30 Haziran 2016 tarihine kadar ödenmesi
gerekiyor.

47

10.06.2016

OECD Konseyi tarafından OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nde BEPS Projesi kapsamında değişiklik
yapılması onaylandı.
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Vergi Takvimi
2016 Eylül ayı mali yükümlülükler takvimi
16 Eylül 2016 Cuma

16-31 Ağustos 2016 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait kolalı gazoz, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi 		
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi 		
beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda 		
gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve 		
verginin ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi

20 Eylül 2016 Salı

Ağustos 2016 dönemi şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin 		
ödenmesi

23 Eylül 2016 Cuma

Ağustos 2016 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı
Ağustos 2016 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile elektronik ortamda beyanı
Ağustos 2016 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti
bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin elektronik ortamda beyanı
Ağustos 2016 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi

26 Eylül 2016 Pazartesi

Ağustos 2016 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve 		
ödenmesi
1-15 Eylül 2016 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 		
elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait gelir vergisi stopajının ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının ödenmesi
Ağustos 2016 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti
bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi

30 Eylül 2016 Cuma

Ağustos 2016 dönemine ilişkin haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi
Ağustos 2016 dönemi mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba-Bs) elektronik 		
olarak gönderilmesi
Ağustos 2016 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi
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Pratik Bilgiler

Eylül 2016

Gelir Vergisi
Gelir vergisi tarifesi- 2016 (Ücretler)

Amortisman sınırı

Gelir dilimi
12.600 TL’ye kadar
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35

Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Vergi oranı
% 15
% 20
% 27
% 35

Reeskont işlemlerinde
Avans işlemlerinde
VUK kapsamındaki reeskont işlemlerinde

Reeskont ve avans işlemlerinde iskonto ve faiz oranları

Gelir vergisi tarifesi- 2016 (Diğer gelirler)
Gelir dilimi
12.600 TL’ye kadar
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası

Gelir vergisinden istisna günlük yemek yardımı (KDV hariç)
Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
12,00
13,00
13,70
Engellilik indirimi (2016)

Engellilik derecesi
Birinci derece engelliler için
İkinci derece engelliler için
Üçüncü derece engelliler için

Tutarı (TL)
900
460
210

Asgari geçim indirimi-TL (2016)
Eşin çalışma
durumu

Çocuk sayısı
Yok
123,53
148,23

Çalışıyor
Çalışmıyor

1
142,05
166,76

2
160,58
185,29

3
185,29
209,99

4
5 veya fazla
197,64
209,99
209,99
209,99

Konut kira geliri istisnası
Gelirin elde edildiği yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
3.300
3.600
3.800

Değer artış kazançlarında istisna (Menkul kıymetler hariç)
Kazancın sağlandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
9.700
10.600
11.000

Arızi kazançlara ilişkin istisna
Kazancın sağlandığı yıl
2014
2015
2016
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı
Tutar (TL)
4.092,53
4.297,21

Damga Vergisi
Azami damga vergisi (Her bir kağıt için)
Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
1.545.852,40
1.702.138,00
1.797.117,30
Damga vergisi oran ve tutarları (2016)

Damga vergisine tabi kağıtlar
Sözleşmeler
Ücretler (Avanslar dahil)
Kira sözleşmeleri
Bilanço
Gelir tablosu
Yıllık gelir vergisi beyannamesi
Kurumlar vergisi beyannamesi
Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler
SGK sigorta prim bildirgesi

İstisnalar (2016)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras
hisselerinde
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde
kazanılan ikramiyelerde

Oran (%)
2,50
1,95
1,40

Tecil faizi oranları (Yıllık)
Oran (%)
24
19
12

Vergi Oranı
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Veraset yoluyla intikal

İvazsız intikal

%1
%3
%5
%7

% 10
% 15
% 20
% 25

% 10

% 30

İlk 210.000 TL için
Sonra gelen 500.000 TL için
Sonra gelen 1.110.000 TL için
Sonra gelen 2.000.000 TL için
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan
bölümü için

Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlik
Ödemeler / kesintiler
Brüt asgari ücret
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
Gelir vergisi matrahı
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
Kesilecek gelir vergisi
Damga vergisi (binde 7,59)
Kesintiler toplamı
Net asgari ücret

01.01.2016 - 31.12.2016 (TL)
1.647,00
230,58
16,47
1.399,95
209,99
123,53
86,46
12,50
346,01
1.300,99

Yıllık brüt asgari ücret
Oran (%)
3,93
10,11
5,58

Fatura düzenleme sınırı
Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

3.918 TL

Vergi tarifesi (2016)

Yeniden değerleme oranları
Yıl
2013
2014
2015

170.086 TL
340.381 TL
3.918 TL

Asgari ücret ve yasal kesintiler

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları (Aylık)

Uygulandığı dönem
28.04.2006 - 20.11.2009
21.11.2009 - 20.10.2010
21.10.2010 tarihinden itibaren

Oran/Tutar
Binde 9,48
Binde 7,59
Binde 1,89
36,90 TL
17,80 TL
47,80 TL
63,80 TL
31,50 TL
23,50 TL

Veraset ve İntikal Vergisi

Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun
Uygulandığı dönem
21.04.2006 - 18.11.2009
19.11.2009 - 18.10.2010
19.10.2010 tarihinden itibaren

% 9,00
% 10,50
% 10,50

Not: Bu oranlar 14.12.2014 tarihinden itibaren yapılan işlemler için geçerlidir.

Matrah dilim tutarları
Tutar (TL)
21.000
23.000
24.000

Uygulandığı dönem
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2016 - 31.12.2016

Tutar (TL)
800
880
900

Tutar (TL)
800
880
900

Uygulandığı yıl
2014
2015
2016

Tutar (TL)
13.230,00
14.850,00
19.764,00

Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları
Uygulandığı dönem
01.01.2016-31.12.2016
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Alt sınır (TL)
1.647,00

Üst sınır (TL)
10.705,50

Practical Information

September 2016

Income Tax
Income tax tariffs- 2016 (Salaries)

Depreciation limit

Income bracket
Up to TRL 12.600
For TRL 30.000; for the first TRL 12.600, TRL 1.890, for above
For TRL 110.000; for the first TRL 30.000, TRL 5.370, for above
For more than TRL 110.000, for TRL 110.000, TRL 26.970, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %

Income tax tariffs- 2016 (Other income)
Income bracket
Up to TRL 12.600
For TRL 30.000; for the first TRL 12.600, TRL 1.890, for above
For TRL 69.000; for the first TRL 30.000, TRL 5.370, for above
For more than TRL 69.000, for TRL 69.000, TRL 15.900, for above

Tax rate
15 %
20 %
27 %
35 %

Year
2014
2015
2016

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance transactions
In rediscount transactions
In advance transactions
In rediscount transactions under TPL

Amount (TRL)
12,00
13,00
13,70

Note: These rates are applicable to the transactions conducted as of 14.12.2014.

Maximum stamp duty (For each paper)
Year
2014
2015
2016

Degree of disablement
For 1st degree disabled
For 2nd degree disabled
For 3rd degree disabled

Amount (TRL)
900
460
210

Minimum living allowance-TRL (2016)
Number of children

Employed
Unemployed

No

1

123,53
148,23

142,05
166,76

2
160,58
185,29

3
185,29
209,99

Amount (TRL)
1.545.852,40
1.702.138,00
1.797.117,30
Stamp duty rates and amounts (2016)

Disability allowance (2016)

Status of
spouse

4

5 or more

197,64
209,99

209,99
209,99

Exemption for house rental income
Year when the income is derived
2014
2015
2016

Amount (TRL)
3.300
3.600
3.800

Exemption in capital gains (Except securities)
Year when the gain is derived
2014
2015
2016

Amount (TRL)
9.700
10.600
11.000

Papers subject to stamp duty
Contracts
Wages (Including advances)
Rental contracts
Balance sheet
Income statement
Annual income tax return
Corporate tax return
Value added tax and withholding tax returns
Social Security Institution insurance premium declarations

Year when the gain is derived
2014
2015
2016

Amount (TRL)
21.000
23.000
24.000

The upper limit of severance pay exempt from income tax
Period
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2016 - 31.12.2016

Amount (TRL)
4.092,53
4.297,21

Tax Procedures Law (TPL) and Law No. 6183
Delay charge and delay interest rates (Monthly)
Rate (%)
2,50
1,95
1,40

Deferral interest rates (Annual)
Period
28.04.2006 - 20.11.2009
21.11.2009 - 20.10.2010
Since 21.10.2010

Rate (%)
24
19
12

Exemptions (2016)
For shares of inheritance corresponding to each descendant
including adopted children and the spouse
For share of inheritance corresponding to the spouse if
there is no descendant
For transfers conducted without any consideration
For prizes won in competitions and lotteries held for money and property

Rate (%)
3,93
10,11
5,58
Limit for issuing invoice

Year
2014
2015
2016

Amount (TRL)
800
880
900

TRL 170.086
TRL 340.381
TRL 3.918
TRL 3.918

Tax tariff (2016)
Tax rate
Tax base bracket amounts

Transfer through
inheritance

For the first TRL 210.000
For the next TRL 500.000
For the next TRL 1.110.000
For the next TRL 2.000.000
For the tax base portion exceeding
TRL 3.820.000

Transfer without
any consideration

1%
3%
5%
7%

10 %
15 %
20 %
25 %

10 %

30 %

Minimum Wage and Social Security
Minimum wage and withholdings
Payments / withholdings
Gross minimum wage
Social security premium employee’s
contribution (14 %)
Unemployment insurance premium
employee’s contribution (1 %)
Income tax base
Income tax calculated (15 %)
Minimum living allowance (Single) (-)
Income tax to be withheld
Stamp duty (7,59 per thousand)
Total withholdings
Net minimum wage

Revaluation rates
Year
2013
2014
2015

Rate/Amount
9,48 per thousand
7,59 per thousand
1,89 per thousand
TRL 36,90
TRL 17,80
TRL 47,80
TRL 63,80
TRL 31,50
TRL 23,50

Inheritance and Transfer Tax

Exemption in incidental income

Period
21.04.2006 - 18.11.2009
19.11.2009 - 18.10.2010
Since 19.10.2010

9,00 %
10,50 %
10,50 %

Stamp Duty

Daily meal allowance exempt from income tax (VAT excluded)
Year
2014
2015
2016

Amount (TRL)
800
880
900

01.01.2016 - 31.12.2016 (TRL)
1.647,00
230,58
16,47
1.399,95
209,99
123,53
86,46
12,50
346,01
1.300,99

Annual gross minimum wage
Year
2014
2015
2016

Amount (TRL)
13.230,00
14.850,00
19.764,00

The lower and upper limits of monthly earnings that will be the basis for
social security premium
Period
01.01.2016-31.12.2016
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Lower limit (TRL)
1.647,00

Upper limit (TRL)
10.705,50
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