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Banka ve Finans Kesiminde
Transfer Fiyatland›rmas›
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2008/2-18 say›l› sirkülerimizde banka ve finans sektöründeki transfer fiyatland›rmas› konusu
üzerinde durmufltuk. Bu sirkülerimizde ise ayn› konu ile ilgili baz› hat›rlatmalar yapmak
istiyoruz.

1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere “transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç
da¤›t›m›”na iliflkin düzenlemeler yürürlü¤e girmifltir. Bu duyurumuzda, transfer fiyatland›rmas›
konusunda banka ve finans kesiminde, özellikle banka ile bankan›n finansal ifltirakleri
aras›nda dikkat edilmesi gereken hususlar› bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Transfer fiyatland›rmas› esasen eski mevzuatta “örtülü kazanç da¤›t›m›” kavram› dahilinde
yer almaktad›r. Yeni kanun ile bu konuda;

tan›mlar›n getirilmesi,
daha belirgin kurallar›n oluflturulmas›,
vergisel risklerin daha somut ortaya konulmas› ve
ispat yükü ve sorumlulu¤unun mükelleflere verilmesi

suretiyle “transfer fiyatland›rmas›”, flirketler ile vergi idaresi aç›s›ndan yeni bir kurallar ve
uygulamalar bütünlü¤ü olarak yap›land›r›lm›flt›r.

Örtülü kazanç müessesesi ad› alt›nda eskiden de var olan transfer fiyatland›rmas› hususu
bugüne kadar vergi idaresi taraf›ndan fazla önemsenmemifl (özellikle ikisi de karl› flirketler
aras›ndaki ifllemlerde), bu konuda yaz›lan s›n›rl› say›daki vergi inceleme raporlar› da vergi
yarg›s›nda, “belirsizlikler” ve “iki taraf›n da karl› yani matrahl› olmas›” sebepleriyle mükellefler
lehine sonuçlanm›flt›r.

Ancak, transfer fiyatland›rmas›na iliflkin belirli tan›mlamalar›n ve yöntemlerin yeni bir
madde ile somut olarak düzenlenmifl olmas› nedeniyle bundan böyle Vergi ‹daresinin bu
konunun üzerinde eskiye oranla daha fazla yo¤unlaflaca¤› tahmin edilmektedir.

18 Kas›m 2007 tarihli ve 26704 say›l› Resmi Gazete'de 1 seri no.lu Transfer Fiyatland›rmas›
Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤ yay›mlanm›flt›r.

Söz konusu Tebli¤’in 7-1 bölümünde ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere;

Tüm flirketlerin, iliflkili kiflilerle 2007 takvim y›l› içinde yapt›klar› yurt içi ve yurt
d›fl› mal veya hizmet al›m ya da sat›m ifllemleri ile ilgili olarak ‹lgili tebli¤in 2
numaral› ekinde yer alan “TRANSFER F‹YATLANDIRMASI KONTROL ED‹LEN
YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE ‹L‹fiK‹N FORM'u doldurmalar› ve 25
Nisan 2008 tarihine kadar verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde,
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ba¤l› bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.
Ayr›ca;

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükellefi olan flirketlerin iliflkili kiflilerle yapt›klar›
yurt içi ve yurt d›fl› ifllemlerine iliflkin YILLIK TRANSFER F‹YATLANDIRMASI
RAPORU'nu da 25 Nisan 2008 tarihine kadar haz›rlamalar› ve flirkette muhafaza
etmeleri gerekmektedir (bu raporun vergi dairesine ibraz› gerekmiyor).
Di¤er Vergi Daireleri mükellefi olan flirketlerin ise iliflkili kiflilerle yapt›klar› sadece
yurt d›fl› ifllemlerine iliflkin YILLIK TRANSFER F‹YATLANDIRMASI RAPORU'nu
da 25 Nisan 2008 tarihine kadar haz›rlamalar› ve flirkette muhafaza etmeleri
gerekmektedir (bu raporun vergi dairesine ibraz› gerekmiyor).

Bu çerçevede finans kesiminde özellikle bankalar ile ifltirakleri aras›ndaki iliflkiler önem arz
edecektir. Bankalar›n genellikle kontrol etti¤i ifltirakleri aras›nda “arac› kurumlar”, “portföy
yönetim flirketleri”, “yat›r›m ortakl›klar›”, “leasing flirketleri”, “factoring flirketleri”, “sigorta
flirketleri”, “emeklilik flirketleri” v.b. finansal flirketler bulunmaktad›r.

Bu sebeple TRANSFER F‹YATLANDIRMASI KONTROL ED‹LEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ
SERMAYEYE ‹L‹fiK‹N FORM'un doldurmas›nda iliflkili kifli olan taraflar›n gerek ifllemlerin
tutar› aç›s›ndan ve gerekse seçilen yöntem aç›s›ndan birbirleriyle tutarl› olmalar› gerekmektedir.
Örne¤in; iliflkili kiflinin bir taraf› yöntem olarak “karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi” demiflken,
di¤er taraf “maliyet art› yöntemi” veya “yeniden sat›fl yöntemi” dememelidir.

Bu çerçevede bankan›n ifltiraki konumundaki flirketler ile yap›lan afla¤›daki ifllemler söz
konusu formun düzenlenmesi s›ras›nda önem arz etmektedir.

Arac› kurumlarca al›nan çeflitli komisyonlar: Komisyon cinsine göre s›f›rdan
bafllayarak çeflitli komisyon tarifesinde çal›fl›lmaktad›r. Ancak piyasada komisyon
serbestisi vard›r. Bu nedenle bankan›n mensubu oldu¤u grup flirketleri ve bunlar›n
gerçek kifli ortaklar› ile 3. kifli müflterilere de ayn› skalada komisyonlar uygulanmaktad›r.

Arac› kurumlarca kurumsal finansman dan›flmanl›klar›: Banka ve mensubu
oldu¤u grup flirketlerine yap›lan flirket de¤erlemeleri, sat›n almalardaki,
birleflmelerdeki baz› dan›flmanl›k faturalar›n›n fiyatlanmas› önem arz etmektedir.

Arac› kurumlarca bankaya ödenen acentelik komisyon paylafl›m›: Arac›
kurumun acentesi olan bankan›n müflterilerine ait olan hisse senedi al›m-sat›m
komisyonlar›n›n belirli bir oran› ilgili banka flubesine verilmektedir.

Bankaya ödenen hesap bak›m ücreti: Genellikle y›lda bir al›nan hesap bak›m
ücretlerinin belirli bir oran› genellikle bankalara verilmektedir. Piyasada banka
kökenli arac› kurumlarda bu paylafl›mda çeflitli oranlar vard›r.

Halka arz arac›l›k komisyonlar›: Halka arzlarda, arac› kurumun acentesi olan
bankan›n flubeleri vas›tas›yla gerçekleflen halka arz taleplerinin arac›l›k komisyonlar›
ya  oldu¤u gibi flubelere b›rak›lmakta veya paylafl›lmaktad›r.

Arac› kurumun acentesi olan bankadan kiralanan flube hizmet mahalleri:
Arac› kurumun acentesi olan bankadan al›nan bilgisayar, donan›m, bak›m hizmetleri
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konular›nda yap›lan ödemelerin rayiç bedelinin ne olmas› gerekti¤i konusu da
önem arz etmektedir..

Yat›r›m fonlar› ve ortakl›klar› portföy yönetim ücretleri: Portföy yönetim
flirketince, bankan›n kurucusu oldu¤u yat›r›m fonlar›n›n portföy yönetiminin
gerçeklefltirilmesi karfl›l›¤›nda yat›r›m fon ve ortakl›klar›ndan ücret al›nmakta ve
bu ücret banka ile paylafl›lmaktad›r. Portföy yönetim flirketi burada portföyü
yönetmekte ve sonuç olarak portföyün getirisini belirlemektedir. Bankalar ise
yat›r›m fonlar›n›n kurucusu, hukuken yönetiminden sorumlu olup ayr›ca sistem
alt yap›s›n› kuran ve flubeleri arac›l›¤›yla yat›r›m fonunun kat›lma belgelerini
müflterilerine pazarlayan ve satan konumundad›r. Al›nan ücretin paylafl›m›nda
bu faktörlerin dikkate al›nmas› gerekir.

Kurumsal ve bireysel portföy yönetim ücretleri: Portföy yönetim flirketi, burada
genellikle bankan›n “private banking” bölümü ile birlikte çal›flmaktad›r. Müflteriyi
bulan, flube hizmeti veren “private banking” bölümüdür. Portföy yönetim flirketi
ise müflterinin hedef ve talepleri do¤rultusunda müflterinin portföyünü
yönetmektedir. Dolay›s›yla, al›nan ücretin paylafl›m›nda da bu faktörlerin dikkate
al›nmas› gerekir.

Sigorta flirketlerince bankaya ödenen acentelik komisyon paylafl›m›: Sigorta
flirketinin acentesi olan bankan›n müflterilerine ait olan sigorta poliçelerinin
komisyonlar›n›n belirli bir oran› ilgili banka flubesine verilmektedir.

Bireysel emeklilik flirketlerince bankaya ödenen acentelik komisyon paylafl›m›:
Bireysel emeklilik (BES) flirketinin acentesi olan banka taraf›ndan kendi
müflterilerine sat›lan emeklilik sözleflmelerinin komisyonlar›n›n belirli bir oran›
ilgili banka flubesine verilmektedir.

Krediler (örnek: konut kredileri) dolay›s›yla yap›lan sigorta poliçelerinin
(hayat sigortas›, ev sigortas›) acentelik komisyon paylafl›m›: Verilen krediler
dolay›s›yla yap›lan poliçelerdeki komisyonlar›n belirli bir oran› ilgili banka flubesine

 verilmektedir.

Bu ve buna benzer karfl›l›kl› iliflkili ifllemlerin düzenlenecek formlarda; gerek ifllemlerin tutar›
aç›s›ndan ve gerekse seçilen yöntem aç›s›ndan birbirleriyle tutarl› olmalar› gerekmektedir.


