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İster yerleşik bir holding, isterseniz çok uluslu bir şirketin 
Türkiye’deki işletmesi olun. İnnova Transfer Fiyatlandırması 
Çözümü, şirketleriniz arasındaki maliyet yönetimini etkin bir 
şekilde yönetmenizi sağlar.



Türkiye’de iş dünyasında grup şirketlerinin önemi büyük. İstihdam sayıları ile ekonomiye 
büyük katkı yapan bu şirketler, sıklıkla grup içi ürün ya da hizmet alışverişi yapıyor. 
Mevzuatın bir zorunluluğu olan bu hizmetlere karşılık oluşan maliyetlerin bir kısmını 
diğer grup şirketlerine yansıtılması ve bu bazda bir raporlamanın yapılması bu şirketler 
için zor, uzun süreli, ve hataya açık bir süreçtir. 

Çoğunlukla manuel olarak yönetilen bu süreçler, İnnova’nın Transfer Fiyatlandırması 
Çözümü ile kolaylaşıyor.

Aynı zamanda yasal bir gereklilik olan holding ya da grup şirketleri arasındaki ticari 
faaliyetlerin bildirimi kimi zaman muhasebe departmanlarının işini zorlaştırabilmekte. 
Bu faaliyetlerin doğru bir şekilde fiyatlandırılması ve raporlandırılması Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın belirlediği yönetmeliklere uygun olmak durumunda.

İnnova, bu kapsamda pek çok sektörde uyguladığı dijital dönüşüm çözümlerini transfer 
fiyatlandırması yapan şirketlere özel bir çözümle zenginleştiriyor. Uygulama ile ilgili tüm 
süreçler otomatik hale gelirken verilerin değerlendirilmesinde yaşanabilecek sorunlar 
da ortadan kaldırıyor.

İnnova Transfer Fiyatlandırması Çözümü www.innova.com.tr

Transfer Fiyatlandırması Çözümü İşinize Nasıl 
Değer Katar?

İnnova Transfer Fiyatlandırması Çözümü

Şirketleriniz arasında kullandığınız örtülü kazanç 
dağıtımına konu finansal işlemleri kayıt altına 
alabilirsiniz.

İlgili faturalama işlemlerinde yasal mevzuatı 
tam olarak karşılayan bir çözüme sahip 
olursunuz.

Dağıtım hesaplamasını doğru bir şekilde yapabilir, 
şirketleriniz arasındaki mutabakat süreçlerini 
otomatize edersiniz.



İnnova Transfer Fiyatlandırması Çözümü, şirketlerinizde oluşturulan iş akışı ile maliyet 
dağıtımına ait verilerin bulunduğu kaynak sistemlerden otomatik olarak verileri çeker. 
Bu veriler şirketinize özel süreç yapısı dikkate alınarak oluşturulan kurguyla SAP BPC 
(Business Planning and Consolidation – Kurumsal Performans Yönetimi) çözümüne 
aktarılır. 

Kurulan sistem, ürün ya da hizmet alışverişi yapan şirketlerin paylarının hesaplanması, 
ilgili kayıtların muhasebe sistemine alınması ve raporlanmasını üstlenir. Bununla 
birlikte giden faturaların otomatik olarak kesilmesi ve gelen faturaların da yine otomatik 
olarak kayıt altına alınması sağlanır.

Çözüm Nasıl Çalışıyor?

SAP’nin Türkiye’deki Gold Partner’i olarak pek çok SAP çözümünü uzun yıllardır 
başarıyla uygulayan İnnova, bu uzmanlığını BPC çözümü etrafında şekillendirilen 
Transfer Fiyatlandırması Çözümü’nde de gösteriyor. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti 
hedefiyle sunulan çözümlerde sahip olunan yetkinlik, İnnova’nın dijital dönüşümde ve 
SAP çözümlerinde sorunsuz bir implementasyon için doğru adres olmasını sağlıyor.

İnnova’nın SAP Uzmanlığı Fark Yaratıyor
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İnnova Transfer Fiyatlandırma çözümü ile 
şirketleriniz arasındaki maliyet yönetimini 
etkin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
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İnnova, bugüne kadar sayısız şirkete kattığı değeri Transfer Fiyatlandırması Çözümü ile 
zenginleştiriyor. Bu çözüm ile elde edeceğiniz bazı avantajlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Transfer Fiyatlandırması Çözümünün Avantajları

Mutabakat işlemlerinin süresini azaltabilirsiniz.

Mutabakat işlemlerinde karşılaştığınız hataları ortadan kaldırırsınız.

Regülasyonlara uyumsuzluk riskiyle karşılaşmazsınız.

Mutabakat işlemlerinizde verimlilik sağlarsınız.

İnsan kaynaklı hataların önüne geçersiniz.

Konsolidasyon süreçlerini hızlandırırsınız.

Grup içi şirketler arasındaki güveni yükseltirsiniz.

Örtülü kazanç dağıtım modellemesi versiyon yönetimi ile verimliliğinizi 
yükseltirsiniz.

Mutabakat işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilir, bununla birlikte mutabakat 
doğruluk oranını arttırırsınız.

Kaynak kullanımınızı daha iyi yönetir, mutabakatlarınızı buna göre 
hazırlayabilirsiniz.


