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Önsöz

Günümüzde vergi büyük şirketlerin gündeminde oldukça önemli bir konu olarak yer almaktadır. Uluslararası vergi
mevzuatındaki değişiklikler, global ortamda kökten değişime yol açarak vergi konusunu iş dünyasında stratejik
değişimin odağına yerleştirecektir.
OECD’nin Matrah Aşındırması ve Örtülü Kazanç Aktarımı projesinde görüldüğü gibi, yeni kurallar, global vergi
rejimlerini çağa ve küresel ekonominin gereklerine uygun bir hale getirmeye ve daha da önemlisi, vergilendirmenin,
katma değerin yaratıldığı ülkede yapılmasını sağlayacak daha adil bir ortam oluşturmaya yöneliktir.
Sağlık ve ilaç sektöründe sıkça rastladığımız araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik
ortaklıklar; yeni büyüme alanları arayışında gerçekleştirilen birleşme ve satın alma faaliyetleri; karmaşık tedarik
zincirleri; fikri mülkiyet geliştirme ve gelişmekte olan piyasalara açılma çabaları, yeni uluslararası vergi kurallarının
sektör açısından çok önemli etkileri olacağı anlamına gelmektedir.
Deloitte İngiltere Sağlık Çözümleri Merkezi’nin Kasım 2014’te yayımladığı ‘Sağlık ve İlaç Sektörü, 2020 Öngörüleri’*
raporu, sektörün karşı karşıya olduğu önemli sorunlar hakkında on adet çarpıcı öngörüde bulunmuştur. Söz konusu
rapor sektördeki trendleri, gelişmeleri ve hızlanması durumunda 2020 ve ötesinde bugünden çok daha farklı bir
dünyayı getirecek küçük ama cesur adımları ortaya koymaktadır.
Bu rapor ise, uluslararası vergi alanındaki gelişmeleri ve bunların sektör açısından önemini dikkate alarak, önceki
raporda yer alan öngörülerin her birine bu sefer vergisel boyutları itibariyle tekrar değinmekte ve her bir öngörünün
vergisel açıdan değerlendirmesini yapmaktadır. Rapor kapsamında, 2020’ye doğru yol alırken verginin nasıl rol
oynayacağını göstermek üzere de öngörülerimiz sunulmaktadır.
Raporumuzdaki öngörülerin vergisel boyutu ile ilgili değerlendirmelerin de ilginizi çekmesi ve sizlere zengin bir
tartışma zemini yaratmasını umarız.
Hanno Ronte
Sağlık ve İlaç Sektörü
Strateji Ortağı
Monitor Deloitte

James Wright
Sağlık ve İlaç Sektörü
Vergi Ortağı
Deloitte

*www.deloitte.co.uk/predictions2020
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2020’de global vergi ortamı
Değer yaratan yeni etkenlere bakış

Vergisel öngörü
2020 yılında büyük şirketler açısından değer yaratan etkenler 2015’e kıyasla çok daha farklı ve bu
çerçevede teknoloji ve veri, ilaç sektöründe değer yaratmada gittikçe artan bir önem kazanmakta. Vergi
İdareleri bir yandan genel vergi oranlarını aşağıya çekerken, bir yandan da büyük şirketlerin değer yaratan
faaliyetlerini kendi ülkelerine getirmelerini teşvik edici yeni vergi avantajlarını uygulamaya koymakta. Etkin
vergi stratejileri iş alanındaki değişimle uyumlu bir şekilde seyrini sürdürmekte. Aynı zamanda büyük
şirketler de karşı karşıya kaldıkları artan sayıdaki vergi denetimlerini yönetebilmek için detaylı transfer
fiyatlandırması dokümantasyonu hazırlamaya büyük bir önem vermekteler.

2020’den haber manşetleri başlıkları
Deloitte’un, altıncısı yapılan yıllık ‘BEPS’ (Matrah Aşındırması ve Örtülü Kazanç Aktarımı) anketinin
sonuçlarına göre, BEPS açısından üst yönetimin vergi konusunda birinci önceliği “gittikçe artan vergi
denetimleri ile baş edebilmek” olarak ortaya çıkıyor.
İngiltere merkezli bir ilaç şirketi olan ABC Plc, ülkeler bazındaki vergi bildirimleri ile ilgili ek bilgiyi
gönüllü olarak beyan etmesi sebebiyle sektörde vergi şeffaflığı alanında ödüle layık görüldü.
XYZ Vergi İdaresi uluslararası vergi ihtilaflarının doğurduğu artan iş yükü karşısında 200 yeni müfettişi
işe alacaklarını açıkladı.

2020’de Vergi Yöneticilerinin bakış açısı
Büyük bir çok uluslu medikal cihaz firmasının Vergi Bölümü Direktörü olan John, yakın dönemde vergi
departmanını baştan sona gözden geçirerek, Global İş Hizmetleri Bölümüne tümüyle entegre olmasını
sağlamıştır.
John vergi mevzuatına uyum ve raporlama süreçlerini tümüyle otomatik hale getirmek için Bilgi Teknolojileri
Sistemlerine ciddi yatırımlar yapmıştır. John aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun da bir üyesidir ve vergi
bölümü kurum çapında stratejik bir iş ortağı olarak görülmektedir.

2020’de vergi teşvikleri
XYZ hükümeti ve Mali İdaresi, şirketlerin veri analitiği faaliyetlerini XYZ sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi
teşvik etmek üzere yeni bir vergi teşvik programını uygulamaya almaktadır. Teşviğe tabi gelirler için vergi oranı
%10 olacaktır.
Önemli Not: Bu sayfada yer verilen tüm öngörüler ve ifadeler 2020 bakış açısı ile kaleme alınmış olup kurgusal nitelik taşır.
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2015 Kanıtları
Global vergi reformu yolda
“Vergi artık işletme sahipleri ile Mali İdare arasındaki ilişkilerle sınırlı ‘ikincil’ bir husus
olmaktan çıkıyor. Birçokları bunu kurumun rekabet gücünü, markasını ve kurumsal
sosyal sorumluluğa genel yaklaşımını etkileyebilen, şirket açısından ön planda bir
mesele olarak görmekte. Artan incelemeler ve uluslararası vergi denetimlerinin
hâkim olduğu bir ortamda vergi alanındaki yönetim tarzının şeffaf ve net bir yapıya
kavuşması gerekiyor.”
James Wright, İngiltere Sağlık ve İlaç Sektörü Lideri

OECD’nin Matrah Aşındırması ve Örtülü Kazanç Aktarımı Projesi
Bazı şirketlerin ödediği düşük vergiler, son yıllarda birçok ülkede gittikçe daha fazla dikkat çeken bir tartışma konusu haline
gelmekte. Uluslararası vergi mevzuatını düzenleyen günümüz kuralları, ticari faaliyetlerin küreselleşmesinden ve dijital
ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkışından çok önceye dayanmakta.
Temmuz 2013’te, G20 Grubu ülkeleri, çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınma olarak algılanan faaliyetlerinin incelenmesi
için OECD’den global ölçekte bir proje (BEPS – “Base Erosion and Profit Shifting” “Matrah Aşındırması ve Örtülü Kazanç
Aktarımı) oluşturması talebinde bulunmuştur. Sonuçta ortaya çıkan BEPS Eylem Planı, matrah aşındırma ve örtülü kazanç
aktarımı konusunu kapsamlı ve koordine bir biçimde ele almaya yönelik 15 adet aksiyondan oluşmaktadır. Bu Eylem Planının
uluslararası ölçekte vergilendirme alanında köklü değişikliklere neden olması bekleniyor.
BEPS’in global kapsamı, ülkelerin kendi içlerinde başvurdukları tedbirler ve uluslararası vergi denetimlerinin sayısındaki artış
“Global Vergi Reformu”’na işaret ediyor.
Daha fazla bilgi için: www.beps.tax.

Çok uluslu şirketlerin BEPS ve Global Vergi Reformu konusundaki görüşleri
Şirketimiz kurumlar vergisi alanında medyanın,
siyasilerin ve aktivist grupların artan
ilgisinden endişe etmektedir.
Şirketimizin Üst Yönetimi ve/veya Yönetim Kurulu,
vergi konusunda medyanın ve siyasal aktivistlerin
gittikçe artan ilgisini irdelemektedir.
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OECD BEPS önerileri sonucunda ortaya çıkacak
ek bildirimlerin kurumlar vergisi mevzuatına
uyum maliyetini artıracağına inanıyorum.
Global ölçekte BEPS insiyatifinin
birçok ülkede mevzuatta ve anlaşmalarda
ciddi değişime neden olacağına inanıyorum.
BEPS alanındaki değişimlerin bazılarının
çifte vergilendirmeye neden olacağını düşünüyorum.
BEPS insiyatiflerinin bir sonucu olarak
gelecekte düşük vergi oranları uygulanan ülkelerde
gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin ölçüsü konusunda
Mali İdareler daha derinlemesine incelemeler yapacaktır.
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2020 için 10 öngörü
Öngörüleri şekillendiren dış faktörler

Öngörülerin vergi
açısından etkisi

1

2020’de sağlık tüketicileri
Bilinçli ve talepkar hastalar artık aldıkları sağlık
hizmetlerinde daha çok söz sahibi olacak

Yeni ve değişen gayri maddi varlıklarla ilgili
kârlar verginin odaklandığı temel bir konu

2

2020’de sağlık hizmeti sistemleri
Dijital ilaç çağı – yeni iş modelleri yeni fikirler
doğuruyor

Şirketler yeni değer yaratan faaliyetlerini
rekabetçi vergi rejimi sunan ülkelerde
konumlandırmakta

3

2020’de giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık uygulamaları
Sadece klinik göstergeler değil
yaşam kalitesi de ölçülecek

Veri analizinden çıkarılan sonuçlar vergi
açısından kritik değer yaratmakta

4

2020’de büyük veri
Sağlık verileri her yerde - yeni araçları ve hizmet
sağlayıcı modellerini gerektiriyor

Veri analitiği ile ilgili faaliyetler için yeni vergi
teşvikleri getirilmekte

5

2020’de yasalara uyum ve hasta güvenliği
Yasal düzenlemeler, teknoloji ve bilimin kesişmesine
paralel olarak değişecek

Mevzuata uyum için artan mali yük şirketin
vergi stratejisinin bir parçası haline gelmekte

Öngörüleri şekillendiren iç sektör performansı

6

2020’de araştırma ve geliştirme
Ağ tabanlı laboratuvar – işbirlikleri ve büyük veri
mercek altında

Ar-Ge faaliyetlerinin vergisel sonuçları ticari
müzakerelerde giderek daha da önem
kazanmakta

7

2020’de ilaç sektörünün ticari modeli
Yerel önemli, ancak hacimden çok değer yaratma
ön plana çıkmakta

Farklı fonksiyonlar değer yaratılmasını tetiklemekte;
ancak değer yaratan faaliyetler düşük vergi oranları
olan ülkelerde yoğunlaşmaya devam etmekte

8

2020’de ilaç şirketi kurumsal yapısı – destek süreçleri
İç görü üretilmesini sağlayacak tek bir küresel merkez

Vergi departmanları stratejik iş ortakları
haline gelmekte

9

Gelişmekte olan pazarlarda 2020 için yeni iş modelleri
Gelişmeye devam ederken yaratıcılık havzasına
dönüşen pazarlar

Gelişmekte olan pazarlarda artan kârlar
etkin vergi oranlarını yukarı çekmekte

2020’de davranışların kurumsal itibar üzerine etkisi
Yeni bir güven kaynağının doğuşu

Şirketler vergi yönetimi alanında kurumsal
itibarlarını da dikkate alarak sorumlu bir
yaklaşım arayışında
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2020’de sağlık hizmet tüketicileri

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Bilinçli ve talepkar hastalar artık
aldıkları sağlık hizmetlerinde daha
çok söz sahibi olacak

Yeni ve değişen gayri maddi
varlıklardan ortaya çıkan karlar
verginin odaklandığı temel bir konu

İnsanlar genetik profilleri, mevcut ve
muhtemel hastalıkları ile kendilerine
sunulan sağlık hizmetleri hakkında artık
daha bilgili. Sağlık hizmetlerinden daha çok
fayda sağlamak konusunda beklentileri hiç
olmadığı kadar yüksek. “Kendini izleyen/
ölçen bireyler (Quantified self)” kendilerini
korumaya kararlı, sağlıklı kalmak için daha
fazla zaman, enerji ve para harcamaktalar.
Hastalar hastalandıklarında belirli tedavileri
talep ediyor, gerekirse bunun maliyetini kısmi
de olsa karşılamaya gönüllüler. Hastalar
gerçek bir tüketici olarak, sahip oldukları
seçeneklerin farkındalar; en iyi tedaviyi en
uygun yerde ve her defasında en düşük
maliyetle almak için gerekli bilgi ve verilerden
faydalanmaktalar.

Vergi idareleri giderek artan şekilde,
hangi kârların gayri maddi varlıklarla ilgili
olduğu sorusuna odaklanmakta ve bu
çerçevede mükellefler de ayrıntılı bir şekilde
transfer fiyatlandırması dokümantasyonu
hazırlamaktadır. Bu durum söz konusu
gayri maddi varlıkların geliştirilmesi,
bakımı, korunması ve kullanımına katkıda
bulunan çeşitli tüzel kişiler arasında kârın
nasıl bölüştürülmesi gerektiği konusunu
destekliyor.

2020’nin dünyası
• Sağlık hizmeti kuruluşları hastalarla artık sosyal medya
üzerinden iletişim kurup, onları, bütçelerine ve sağlık
ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlere yönlendirirler.
• Giderek artan online hasta grupları, ilaç ve sağlık
hizmetlerinde derecelendirme ve değerlendirme için
zengin bir kitle kaynak veri sağlayıcı haline gelmiştir.
• Gelişmiş analitik uygulamalar, bu tür gruplardaki hasta
sohbetlerinden topladıkları bilgilerle, en iyi sonuçlara
hangi tedavilerle ulaşıldığını belirler. Bu sayede ilaçlara
yönelik mesaj ve hizmetlerin gerçek zamanlı olarak
özelleştirilmesine olanak tanınır. Aynı zamanda grip gibi
hastalıklar hakkında erken uyarılar sağlanır.
• Şirketler ve hükümetler, en iyi uygulamaları ve uygun
maliyetli tedavileri tespit edebilmek için hasta grupları,
hastaneler ve ödeme kurumları ile birlikte çalışır.
• Çeşitli işbirlikleri ve ortak çalışma yöntemleri içeren
yeni hizmet sağlayıcı ve sektör modelleri geliştirilir – bu
şekilde maliyetlerin düşürülmesi ve sağlık hizmetlerinin
iyileştirilmesi sağlanır.

2020’de verginin odağı
Değer yaratan yeni unsurların oluşturulması
• Hastalarla artan etkileşim ve sosyal medyanın rolü ile
İnternetteki faaliyetleri yönetmeye yönelik sistemler
geliştirilmektedir.
• Veri Analitiğinin giderek daha fazla kullanılması, hasta
verilerinden işletme için değer yaratan sonuçların
çıkarılmasını mümkün kılmaktadır.
• Vergi bakış açısından, gruplar bu yeni gayri maddi
varlıkların (ve daha başkalarının) oluştuğunu fark
etmekte ve değer yaratılmasına kimin katkıda
bulunduğunu değerlendirerek, yeni gayri maddi
varlıklara ne kadar kâr atfedilmesi gerektiğini
belirlemektedir.
Yatırımın finansmanı
• Şirketler sektördeki gelişmelerle başa çıkmak için
yeni sistemlere yatırım yapmaktadır. Yeni
teknolojilere yapılan bu harcamalar mümkün
olduğunca, vergi verimliliği sağlayabilecek
grup şirketler arası finansman düzenlemeleri ile
finanse edilmektedir.
Yeni iş modelleri
• Yeni iş ortaklığı ve işbirliği şekilleri
yaygınlaştıkça, gruplar üçüncü taraflarla
ilişkilerini vergi verimliliği sağlayacak şekilde
düzenlemektedir.
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2020

2020’de sağlık hizmeti sistemleri

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Dijital ilaç çağı – yeni iş modelleri
yeni fikirler doğuruyor
Tıbbi bakım artık klinikler veya
hastanelerdeki klinik uzmanlarla
sınırlı değildir, ağırlıklı olarak evde
gerçekleşmektedir. Dijital imkânlar doktorhasta iletişimini sanal ortama taşır ve evde
bakımı mümkün kılar. Uzmanlık gerektiren
hastane hizmetleri, travma ve acil durum
ameliyatları için kullanılır. Ayakta tedavi
kurumları çoğunlukla elektif ameliyatlarla
ilgilenir, kronik ve uzun süreli sağlık sorunları
yaşayanlar halk sağlığı merkezlerine
yönlendirilir. Belirli hasta grupları için bakım
hizmetleri, güvenilir bakım merkezleri
tarafından yapılır ve bakıma ihtiyaç duyan
grupların nüfus üzerindeki riskini azaltır. Yeni
finansman modelleri arasında, yıllık sağlık
hizmeti tarifeleri, havuz bütçeler, kişi başına
vergi veya kişisel sağlık bütçeleri sayılabilir.

2020’nin dünyası
• Hasta ile klinik uzmanlar arasında video iletişimi
sağlayan internet tabanlı portallar çeşitli web ile entegre
kablosuz izleme cihazları ile desteklenir. Bu tür video
iletişimi mevzuata uygun ve sosyal güvenlik kapsamında
geri ödenebilir nitelik taşır.
• Tele-tıpla gerçekleşen klinik e-viziteler yoluyla
ulaşım ve bekleme sürelerinin kısaltılması, düzenli
iletişimin sağlanması ve fiziksel muayenelerin uzaktan
yapılmasına olanak tanıyan dijital tanı araçları sağlık
hizmetlerinin verimliliğinde kökten değişim sağlar.
• Robotik cerrahi yaygınlaşır, robotik cerrahi platformları
ameliyat esnasında detaylı radyolojik bilgilere erişim
sağlar, cerrahların kullandığı 3D gözlükler ameliyatların
gelişmiş görüntülenmesine olanak tanır.
• Medikal cihazların ve organların 3 boyutlu basılması,
deri yerine özofagus üzerinden girilerek ameliyat izi
bırakmadan yapılan ameliyatlar ve kalp yetmezliği, inme
ve felç hastalarının işlevselliğini artıran sinir hücresi
nakilleri gibi ileri teknolojiler sıklıkla kullanılır.
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Şirketler yeni değer yaratan
faaliyetlerini rekabetçi
vergi rejimi sunan ülkelerde
konumlandırmakta
Sanal sağlık hizmeti çözümleri, şirketlerin
belirli faaliyetleri belirli merkezlerde
toplamasına sebep olmaktadır. Şirketlerin,
yeni değer yaratıcı faaliyetlerinin hangi
ülkelerde konumlandırılacağına karar
verirken göz önünde bulundurduğu önemli
bir nokta, söz konusu ülkelerin vergi
rejimlerinin ne kadar rekabetçi olduğudur.

2020’de verginin odağı
Teknolojiye yatırım
• Şirketler evde sağlık hizmetleri alanında gelişen trendi
destekleyecek yeni teknolojilere önemli yatırımlar
yapmaktadır.
• Temel kurumlar vergisi, dolaylı vergi (KDV gibi) oranları
ve vergi teşvikleri artık şirketlerin hangi ülkelerde bu
yatırımı yapacaklarına karar verirken dikkate aldığı
önemli konular arasındadır.
• Sanal sağlık hizmetleri belirli faaliyetlerin belirli
noktalarda merkezileştirilmesine yol açmaktadır.
Şirketler müşterilerle kurdukları ilişkiyi değerlendirmek
ve hangi şirketler arası düzenlemelere gerek
duyulduğunu belirlemek amacıyla sürekli olarak iş
modellerini gözden geçirmektedir.
Yeni ürün ve sağlık hizmetleri sağlama modelleri
• Yeni medikal cihazlar geliştirilmekte ve bunlar sağlık
çözümlerinin sunumunda giderek daha büyük rol
oynamaktadır.
• Ürünler daha etkin hale geldikçe, şirketler değer zinciri
boyunca kârın dağıtımını gözden geçirmektedir.
• Sağlık hizmetlerinin
kamuya maliyeti
arttıkça, kamu / özel
sektör ortaklıkları
daha yaygın bir hale
gelmektedir. Bu tür
düzenlemelerde
doğrudan ya da dolaylı
vergi avantajlarını
tespit edebilen
şirketler bu hizmetleri
kazanıp, hizmet verme
konusunda bir adım
öne geçebilmektedir.

2020

2020’de giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık
uygulamaları

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Sadece sağlık göstergeleri değil
yaşam kalitesi de ölçülecek
Giyilebilir teknolojiler bugünün tüketicisinin
yaşam kalitesini şekillendirir, insanların nasıl
yaşadığı ve sağlıkları ile nasıl ilgilendiklerini
takip eder. Tüketiciler ve hizmet sağlayıcıların
çoklu cihazlardan gelen bilgileri kusursuzca
entegre etmesi, kişinin kapsamlı bir
profilinin oluşturulmasını sağlar. Giyilebilir
teknolojilerin kullanımı artık formuna
düşkünler ve sağlıklı yaşam fanatiklerinin
ötesinde yaygınlaşır; geniş kitleler tarafından
kullanılır. Belirli alanlara yönelik, medikal
(biyo-algılama) maksatlı kullanılan giyilebilir
cihazlar artık uygun fiyata alınabilmektedir.
Doktor ve hasta arasındaki yeni işbirliği
farkındalık, kendi sağlığını koruma ve önleme
üzerine kurulur ve eski geleneksel yaklaşımın
yerini alır.

2020’nin dünyası
• Giyilebilir teknolojiler artık geniş çapta benimsenir,
gönüllü olarak kullanılır ve önleyici tıp ve sağlıklı yaşam
prensipleri kapsamında tavsiye edilir.
• Yeni nesil giyilebilir cihazlar birlikte çalışır, entegre
edilebilir, interaktif ve sonuç odaklıdır. Teknoloji artık
çok daha sofistike hale gelmiştir ancak ucuzdur, veri
kalitesi ise daha yüksektir.
• Giyilebilir cihazlar, duruş şeklimizden beyin
aktivitelerimize kadar çok çeşitli şekillerde ve kesintisiz
fizyolojik takip sağlar.
• Bu cihazların klinik çalışmalardaki yoğun kullanımı
sadece etkinlik ve güvenlik açısından değerlendirme
yapılmasını sağlamaz aynı zamanda yaşam kalitesi de
takip edilir.
• Tedavi planlarıyla sunulan reçetelerde, “giyilebilir
cihazlar” da yer alır – bu cihazlar ağır hastaları takip
eder ve sağlık maliyetlerinin kontrol altında tutulmasını
sağlar.

Verilerden çıkarılan sonuçlar
vergisel açısından kritik değer
arz ediyor
Gayri maddi varlıklarla ilgili verileri kullanarak
yaratılan değeri tahmin etmek kolay değildir.
Vergi mükellefleri, gayri maddi varlıklarla
ilgili verilerin değeri ile ilgili transfer
fiyatlandırması ihtilaflarından kaçınmak
amacıyla, giderek vergi idareleri ile Peşin
Fiyatlandırma Anlaşmaları yapmayı tercih
etmektedirler.

2020’de verginin odağı
Yeni teknolojilere yatırım
• Şirketler giyilebilir elektronik ürünlerle ilgili yeni
yazılım ve donanım teknolojilerine büyük yatırımlar
yapmaktadır.
• Temel kurumlar vergisi ve dolaylı vergi (KDV gibi)
oranları ve vergi teşvikleri artık şirketlerin bu konuda
nereye yatırım yapacaklarına karar verirken dikkate
aldığı önemli noktalar arasındadır.
• KDV ve benzeri vergilerde ilaç ve sağlık hizmetleri
ürünlerine çoğu zaman daha düşük vergi oranları
uygulanmaktadır. Bunun nedeni bu tür ürünlerin
kapsamıyla ilgili ‘geleneksel’ bakış açısıdır. Şirketler,
yeni ‘giyilebilir elektronik’ teknolojilerin sağladığı sosyal
faydanın göz önünde bulundurulmasıyla düşük vergi
oranlarının uygulanması konusunda devletleri ikna
etmekte zorlanmaktadır.
Yeni gayri maddi varlıkların oluşturulması
• Giyilebilir elektronik ürünlerden elde edilen veriler
sektörü geliştirmek için kullanılmaktadır. Bu veriler
ve bu verilerden çıkan sonuçlar, gruplar arasında
paylaşılmakta ve değer biçilmesi kolay olmayan yeni
gayri maddi varlıklar ortaya çıkmaktadır.

• Giyilebilir cihazlar evleri hastanelerin bir uzantısı haline
getirerek, tıbbi müdahale sonrası hastaların hızlı şekilde
eve geçişine yardımcı olur.

Birleşme ve satın alma faaliyetleri
• Biyosensör cihazlarına yatırım yapan
şirketlerin sayısındaki artışı takiben, büyük
şirketler birleşme ve satın alma faaliyetleri
yoluyla yeni ürünleri satın almaya devam
etmektedir.

• Yeni kurulan şirketler ve geleneksel olmayan sağlık
şirketleri için biyo-algılama cihazları önemli bir alandır
ve yeni büyük bir sektör yaratır. Bu yeni sektörün
kazananları ise daha yeni yeni ortaya çıkmaktadır.

• Piyasada yeni oyuncular ortaya çıktıkça,
büyük sağlık ve ilaç şirketleri ile teknoloji
şirketleri arasında işbirliği oluşturmaya
yönelik yeni iş modelleri geliştirilmektedir.

Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri Vergisel Yansımalar
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2020

2020’de büyük veri

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Sağlık verileri her yerde – yeni
araçları ve hizmet sağlayıcı
modellerini gerektiriyor
Pek çok ülke için, sağlık hizmeti verileri
ulusal bir altyapısal öncelik haline gelerek
yüksek miktarda finansman çekmektedir.
Bu sayede, hastalar, doktorlar ve sağlık
görevlileri, sağlık hizmetlerinin sonuçlarını
iyileştirmek, sağlık hizmetleri verimliliğini
artırmak, tanı ve tedavi yöntemlerinde
olumlu değişimler kaydetmek için sağlık
verilerini kullanmaya başlar. İlaç firmaları
hastalarla ve sağlık sistemleriyle artık tam
bir işbirliği içinde çalışır, verileri kullanarak
daha iyi tedaviler geliştirir, ilaçları daha
hızlı piyasaya sürer ve sağlık sonuçlarındaki
iyileşmelere göre fiyatlarını belirler.

2020’nin dünyası
• Sağlık sistemleri mevcut ve yeni veri kaynaklarının
(Elektronik Sağlık Kayıtları ve hastaların sağladığı
veriler gibi) önemini anlar. Veri erişimi ve paylaşımına
olanak tanıyan yeni bir yönetişim şekli oluşturulur. Veri
ortaklıkları kurularak, verilere dayalı bir şekilde sağlık
hizmetlerinin sunuluş şekli değişir.
• Sağlık hizmeti verilerinin kullanılması, ulusal ekonomik
gelişmişliğin bir ölçütü haline gelir.
• İlaç firmaları büyük veriyi teşhisten değer odaklı
fiyatlandırmaya tüm değer zinciri boyunca
kullanabilmek için ödeme kurumları ve hastanelerle yeni
işbirlikleri kurar; veri yönetimi ve analitik uygulamalar
için gerekli yetkinlikleri geliştirir veya elde eder. Büyük
veri, geleneksel Ar-Ge yöntemleri ile ticari faaliyetler
arasındaki sınırların giderek kalkmasına sağlar.
• Büyük veri odaklı yeni rakipler, sadece bilime dayalı
çalışan Ar-Ge modelinin ötesine geçip, veriye dayalı ve
sonuç odaklı bir yaklaşım benimser.
• Genetik testler, sonuçlarına göre aksiyon alınabilecek
bilgiler sağlayan testler olarak kabul görür.
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Veri analitiği ile ilgili faaliyetlere
yeni vergi teşvikleri getirilmekte
Veri analizlerinden anlamlı sonuçlar
çıkarılması gittikçe değer yaratan bir etken
haline gelirken, vergi idareleri çok uluslu
şirketlerin veri alanındaki faaliyetlerini kendi
ülkelerinde yürütmesini teşvik eden yeni
düzenlemeler oluşturmaktadır.

2020’de verginin odağı
Veriye erişimleri
• Sağlık hizmet şirketleri teknoloji firmaları ile yeni
ortaklıklar ve işbirlikleri oluşturup, bu düzenlemeleri
yaparken vergi riskini de asgari düzeye indirmeye
çalışmaktadırlar.
• Bu yeni düzenlemelerin ve ticari faaliyetlerin ne şekilde
yapılandırıldığının incelenmesi vergi açısından şirketlerin
kendilerini halen sağlık hizmetleri sağlayıcıları olarak
değerlendirip değerlendiremeyeceği ve statülerinde
herhangi bir farklılık olması halinde bunun vergisel
sonuçlarının ne olabileceğine dair soruları akla
getirmektedir.
Veri analizinden çıkarılan sonuçlar
• Sağlık hizmet şirketleri verilerden anlamlı sonuçlar
çıkarmalarını sağlayacak yatırımlara ciddi kaynak
ayırmaktadır. Bu yaklaşım vergisel açıdan yönetilmesi
ve dikkate alınması gereken yeni işlevleri ve riskleri
doğurmaktadır.

2020

2020’de yasalara uyum ve hasta güvenliği

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Yasal düzenlemeler, teknoloji
ve bilimin kesişmesine paralel
olarak değişecek

Mevzuata uyum için artan mali
yük şirketin vergi stratejisinin bir
parçası haline gelmekte

2000’li yılların yasal çerçeveleri üzerine inşa
edilen yeni düzenlemeler, artık bilim ve
teknolojinin kesişmesi sonucu ortaya çıkan
inovasyonu teşvik eder. Yeni teknolojiler,
reçete edilen ilacın kalitesini, güvenilirliğini
ve etkinliğini değerlendirmekte kullanılan
geleneksel yöntemleri ve süreçleri
sorguladığı için, tüm dünyanın önde gelen
yasal kuruluşları yeni gerçeklere uyum
sağlamıştır. 2014’de ilaç bilimi pek çok
yasal düzenleme sürecinin merkezindeyken,
bugün düzenleyiciler hasta sonuçlarına
dayalı çok daha veri bazlı bir yaklaşımı
benimser.

Mevzuata uyum değer yaratan etkenler
arasında öne çıkmaktadır. Bu çerçevede
gruplar faaliyetlerinin finansman maliyetini
ve bunlardan sağlanan değeri vergi
stratejileri kapsamında değerlendirmektedir.

2020’nin dünyası
• ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Kurumu
(EMA) birbiriyle uyumlu hale gelir ve küresel erişimleri
artar, diğer ülkeler de ihtiyaçlarına uygun şekilde bu
kurumlar tarafından yapılan yönlendirmelere şekil verirler.
• Ülkeler, daha fazla şeffaflık amacıyla birbirlerinin
bulgularından ve yasal çerçevelerinden faydalanırlar.

2020’de verginin odağı
Yeni değer yaratan faktörlerin oluşturulması
• Şirketler mevzuata uyum amacıyla özel ve büyük
ekiplere önemli yatırımlar yapmaktadır. Uluslararası
ölçekte devletlerarası işbirliği arttıkça, mevzuata
uyumun artan maliyetini yönetebilmek için şirketler de
giderek faaliyetlerini merkezileştirmektedir.
• Şirketler mevzuata uyumun artan yükünü yönetmek
için tedarik zincirlerini devamlı gözden geçirmekte,
vergi departmanları da bu faaliyetlerin yarattığı değeri
anlamaktadır.
• Karmaşık ve uzun tedarik zincirleri, sınırlar arası
daha fazla düzenleyici denetimleriyle birlikte
değerlendirildiğinde, şirketler dolaylı vergilendirme
şartları da dahil olmak üzere global ticaretteki
etkinliklerini sürdürmek için daha fazla zorlanmaktadır.

• Düzenleyici kuruluşlar, veri ve teknolojiye ilişkin mevzuatı
yönetmek için yeni yetkinlikler oluştururlar.
• Büyük verinin, giyilebilir cihazların, sosyal medyanın, biyobenzerlerin kullanılmasına ilişkin çerçeveler oluşturulur,
hasta ve doktorları koruyacak ek kontroller sağlanır. Daha
hızlı onay süreçleri, sağlık ürünleri ve ilaç üreticileri ile
yatırımcıların riskten daha az kaçınmalarına yardımcı olur.
• İlaçların onaylanmasından geri ödemeye ve paydaşlarla
karşılıklı ilişkilere uzanan süreçte şirketler, yasal uyum
alanında artan maliyetlerle karşı karşıya kalır, bu da
sektör ile düzenleyici kuruluşlar arasında paylaşılan yeni
altyapıların oluşmasını sağlar.
• Uyarlanabilir lisanslama ve gerçek zamanlı klinik deneme
modelleri kurularak 2020’de yaygın şekilde kullanılır.
• “Kendini ölçme/izleme (Quantified self)”, genetik bilimi,
sosyal medyanın yükselişi ve online hasta gruplarının
üssel büyümesi ile düzenleyici kuruluşlar dikkatini gerçek
dünyadaki performansın izlenmesine kaydırır.
• İlaç kalitesini garantilemek, imalat tesislerine yapılan
gereksiz denetimleri azaltmak ve şirketlere uzun tedarik
zincirlerini yönetmede yardımcı olmak için tüm dünyada
ortak teknik standartlar oluşturulur.
• Tüketiciye doğrudan dağıtım yaygınlaşır; özel sağlık
izleme uygulamalarının/cihazlarının pazar payı artar.
Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri Vergisel Yansımalar
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2020

2020’de araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Ağ tabanlı laboratuvar –
işbirlikleri ve büyük veri mercek
altında
2020’de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)
önündeki engellerin çoğu kalkmıştır; ArGe modeli akademik ve diğer ortaklıklara
dayalı ağ yapısındadır. “Sadece kurum-içi”
çabalarla gerçekleşen yeniliklerin toplam
içindeki payı hiç olmadığı kadar düşüktür.
İlaç şirketleri tarafından merkezden koordine
edilen ve entegre edilen Ar-Ge faaliyetleri
geniş bir alana dağılmıştır. Ana odak,
hastalıkların biyolojisinin, genetik biliminin,
mevcut standartların, sağlık hizmeti
maliyetinin ve tedavi yollarının anlaşılması
üzerine yoğunlaşmıştır. Ağ yapısına dayalı
Ar-Ge, hastalıkları önlemek ve tedavi etmek
için daha fazla hasta katılımını sağlayarak
ilaçları ve teknolojiyi birleştirir. Şirket Ar-Ge
stratejileri ise yüksek değerli, düşük hacimli
Batı pazarları ile düşük değer arzeden ancak
yüksek hacimli gelişmekte olan piyasalardan
sağlayabilecekleri getiriler için rekabet eder.

2020’nin dünyası
• İlaç şirketleri Ar-Ge döngüsü içerisinde gerekli
paydaşlarla daha erken işbirlikleri kurarak, en iyi Ar-Ge
fırsatlarını daha erken yakalar.
• Bir taraftan gerçek zamanlı izlemede kullanılan
giyilebilir cihazlardaki teşhis amaçlı biyo-markerların
işlerlik kazanması, bir taraftan da teknoloji ve
biyolojinin yakınlaşmasıyla medikal cihazlar ve kesintisiz
teşhis arasındaki sınırların kalkması gibi teknolojik
gelişimler Ar-Ge’yi kökten değiştirir.
• Klinik deneme merkezleri yerine bölgesel kliniklerin
kullanıldığı, uzaktan izleme ve sanal vizitelerle
şekillenen “araştırmacısız” klinik denemeler,
maliyetlerde belirgin bir düşüş ve aynı zamanda sürekli
izlemeyle de daha anlamlı verilerin üretilmesini sağlar.
• DNA dizin maliyeti genetik profil başına 50 doların
da altına iner; bu, deneme hastalarının kapsamlı
taranmasına ve etkin şekilde seçilmesine ayrıca ilaç ve
klinik müdahalelerin kişiselleştirilmesine olanak tanır.
• Hastalar katılacakları klinik denemeleri seçerler;
özellikle küçük hasta gruplarına yönelik, belirli
özelliklerle tanımlanmış deneylerde, bu durum, ilaç
şirketlerini rekabet etmeye zorlar.
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• Düzenleyici kurumlar artık lansmanların adım adım
yapılması konusunda daha rahat hisseder ve güvenlik,
etkinlik ve yaşam kalitesine odaklanırlar.

Ar-Ge faaliyetlerinin vergisel
sonuçları ticari müzakerelerde
giderek daha da önem
kazanmakta
Birçok vergi idaresi, ülkelerinde Ar-Ge
faaliyetlerini teşvik edici vergi rejimlerini
uygulamaya koymakta ve geliştirmektedir.
Hem kurum içerisinde hem de üçüncü
taraflarla işbirliğinin artması sonucu, vergi
teşviklerinden yararlanabilmek stratejik bir
önem kazanmakta ve Ar-Ge faaliyetlerinin
vergisel sonuçları ticari müzakerelerde
önemli bir unsur haline gelmektedir.

2020’de verginin odağı
Ar-Ge teşvikleri
• Ar-Ge yatırım modelleri geliştikçe, şirketler
faaliyetlerinin mevcut Ar-Ge teşviklerinden
yararlanıp yararlanamayacağını sürekli olarak gözden
geçirmektedir.
• Şirketler Ar-Ge vergi teşviklerine erişimi kolaylaştırmaya
yönelik yeni iş modellerini değerlendirmekte ve
uygulamaya koymaktadır. Bir yandan da vergi
teşviklerinin ekonomik etkisi sözleşmeler yoluyla
paylaşılır hale gelmektedir.
Hastalarla artan etkileşim
• Şirketler transfer fiyatlandırması modellerini, hastalarla
etkileşim şekillerini ve ticari sonuçlar sağlamada
kullanılan verilerin temininde yerel hastaların artan
önemini yansıtacak şekilde uyarlamaktadır.

2020

2020’de ilaç sektörünün ticari modeli

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Yerel önemli, ancak hacimden çok
değer yaratma ön plana çıkmakta
Formüler listesi ve satın alma süreçleri, kendi
sınıfının en iyisi olan ilaçlarda “kazanan her
şeyi alır” anlayışını destekler. 2000’lerin satış
gücü modeli yerini, tıbbi eğitmenlere ve
doktorlar ile iletişim içinde olan daha müşteri
odaklı bir modele bırakır. İlaç firmaları klinik
uzmanların bilgiye artık istedikleri yerde ve
zamanda erişmesini garantileyen destekleyici,
çok kanallı bir pazarlama yöntemi kullanır.
Sonuç odaklı ticari modeller, ilaç firmalarını
klinik hizmet verme süreçlerine entegre
eder. Bu değişimler, ticari modellerin
coğrafi sınırlardan ziyade hastalıklara göre
şekillenmesini sağlar. Özelleştirilmiş tedavi
alanları stratejileri, satış ve pazarlamadan
önce pazara giriş ile şekillenir. Veri ve hizmet
konusunda yerel işbirlikleri tedavilerden
çıkabilecek sonuçların riskini paylaşır. Bu
da doktorların, sağlık görevlilerinin ve
ilaç firmalarının, toplum için yaratılacak
sonuçlar konusunda ortak çıkarlar ile hareket
etmelerini ve sağlık hizmeti bütçelerini daha
etkin kullanmalarını sağlar.

2020’nin dünyası
• Küresel Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) altyapısının
kurulması ve doktor tercihlerinin anlaşılması, farklı
kanallardan gelen bilgilerin doktorlar ve sağlık
görevlilerine manalı gelecek şekilde özelleştirilmesini
sağlar.
• Kampanyalar küresel olarak yürütülür: satış personeli
vasıtasıyla yürütülen yerel ve yüz yüze temaslar oldukça
azalır.
• İlaç firmaları, risklerin ve yerel hizmetlerin yönetilmesine
odaklanmış yerel genel müdürler ve ekipleri ile birlikte
“ilaç sağlamanın ötesinde” yerel sağlık hizmetlerine
katılım sağlar.

Farklı fonksiyonlar değer
yaratılmasını tetiklemekte ancak
değer yaratan faaliyetler düşük
vergi oranları olan ülkelerde
yoğunlaşmaya devam etmekte
Kurumlar global müşteri ilişkileri yönetimi
altyapısı gibi önemli merkezi fonksiyonları
nerede konumlandıracakları ve merkezi
fonksiyonların yarattığı değerle kârın
ne şekilde ilişkilendirileceği konusuna
odaklanmaya devam etmektedir.

2020’de verginin odağı
İş modelindeki değişim
• İş modeli değiştikçe ve yeni fonksiyonlar merkezileştikçe
yerel pazarlarda yeni faaliyetlere başlanmakta ve
şirketler hangi şirketler arası işlemlere gereksinim
duyulduğu ve bunların nasıl fiyatlandırılması gerektiği
konusunu değerlendirmek için transfer fiyatlandırması
modellerini gözden geçirmektedir.
• Faaliyetler merkezileşip uluslararası görevlerle
personeller yer değiştirdikçe, işgücünün giderek daha
da mobil hale geldiği bir dünyada, yabancı personelin
vergi beyan yönetimi giderek daha karmaşık bir hal
almaktadır.
• Dünya genelinde dolaylı vergilerin kapsamı, karmaşıklık
düzeyi ve toplam vergiler içindeki payı artmaya
devam etmektedir. Şirketler, ilgili modelin finansal ve
operasyonel etkinliğinin korunması için, iş modelleri
ve transfer fiyatlandırmasındaki değişimlerin dolaylı
vergiler açısından etkilerinin daha iyi anlaşılmasını
garanti altına almaya çalışmaktadır.
Bağımsız taraflarla yeni işbirliği modelleri
• Şirketler, sonuçlara ilişkin riskleri paylaşmak
amacıyla, yeni Büyük Veri ortaklıklarına
ve diğer bağımsız taraflarla işbirliklerine
girdikçe, bu tür düzenlemelerin vergisel
açıdan nasıl yapılandırılması gerektiğini de
dikkate almaktadırlar.

• Büyük Veri Ortakları tüm dünya çapında gerçek
anlamda verilerin toplanmasına ve böylece performansa
dayalı fiyatlandırma ve nüfusa dayalı finansman
modellerinin gelişimine yol açar.
• Entegre ödeme kurumları/sağlık hizmeti sağlayıcıları iş
modelleri artık bir norm haline gelir.

Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri Vergisel Yansımalar
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2020’de ilaç şirketi kurumsal yapısı – destek süreçleri

Öngörü

Vergi açısından etkiler

İçgörü üretilmesini sağlayacak
tek bir küresel merkez

Vergi departmanları stratejik iş
ortakları haline gelmekte

Küresel İş Hizmetleri (KİH), tüm destek
fonksiyonları için standart bir uygulama
modeli olmuştur. Finans, İK, Satın Alma,
Gayrimenkul, Bilgi Teknolojileri ve Müşteri
İlişkilerini içine alan bu yapı, tüm değer
zincirine içgörü sağlayan bir bilgi motorudur.
KİH, uçtan uca süreç yönetiminden sorumlu
olup, entegre ortak hizmetler merkezleri ve
Mükemmellik Merkezleri’nden (MM) oluşan
bir ağ ile küresel ölçekte yönetilir. Zengin
teknolojiler, analitik yetkinlikler, yetenek
gelişimi, süreç yönetimi ve performans
protokollerini kapsar. Destek süreçler, artık
işin beyni konumunda olup, ilaç şirketlerinin
piyasa ve sektör içgörülerine göre hareket
etmesini sağlar. KİH, tüm kurum çapında,
doğru maliyet ve kaynak tahsisi kararlarının
alınmasında merkezi bir rol oynayan stratejik
bir ortak olarak görülür.

2020’de Küresel İş Hizmetleri (KİH), eskiye
kıyasla daha fazla sayıda yüksek değerli
fonksiyonu kapsamaktadır. Bu çerçevede
vergi departmanı, artık stratejik bir iş ortağı
olarak görülmektedir.

2020’nin dünyası
• KİH, yarattığı değerle ve içerdiği riskle ölçülür. Artık
kağıt üzerinden yürüyen tüm işler sona erer. Merkezi
bir kontrol birimi ana, genişletilmiş ve dış kaynaklar
tarafından yürütülen süreçlerin performansını ve hizmet
düzeylerini izler. Süreçler artık tamamen web tabanlı işler,
iş akışı bazlıdır ve self servis almayı mümkün kılar.
• KİH, işlemsel çalışmanın ötesine geçerek tüm kurum için
bir iş analitiği fabrikası haline gelir. Son derece karmaşık
durumlarda bile, etkin kararlar alabilmeleri için kurumlara
gerekli verileri ve yeni bilgileri sağlar.
• KİH, gelişmiş iş analitiği yetkinlikleri ile, gerçek dünyadan
kanıtlar sağlanması konusunda tamamen sorumluluk alır.
• KİH, süreçlerin uçtan uca etkin işlemesini sağlayarak
yasalara uyumu daha kolay hale getirir. Küresel, gerçek
zamanlı uyum artık bir standart haline gelmiştir.
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2020’de verginin odağı
İş modelindeki değişim
• Yeni KİH modelinin geliştirilmesi ciddi bir yatırımı ve
iş alanında bazı değişimleri gerektirmektedir. Şirketler
yeniden yapılandırma maliyetlerinin yerel vergiden
düşürülmesini ve yeni yatırımları vergisel açıdan etkin bir
biçimde nasıl finanse edebileceklerini irdelemektedir.
• KİH modeli, veri analitiği ile ticari sonuçlar üretme
gibi yollarla işletmeler açısından önemli bir değer
yaratmaktadır. Gruplar KİH ve Mükemmeliyet
Merkezleri açısından hangi şirketler arası işlemlere
gereksinim duyulduğunu ve bu hizmetlerin nasıl
ücretlendirilmesi gerektiğini belirlemektedir.
Vergi fonksiyonunun rolü
• KİH fonksiyonu geliştikçe, vergi departmanının rolü de
stratejik bir iş ortağı olma yönünde gelişmektedir.

2020

2020’de gelişmekte olan pazarlarda yeni iş modelleri

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Gelişmeye devam ederken
yaratıcılık havzasına dönüşen
pazarlar

Gelişmekte olan piyasalarda
artan kârlar etkin vergi oranlarını
yukarı çekmekte

ABD, Japonya ve Batı Avrupa’daki geleneksel
ilaç pazarları, ilaç şirketleri için ana pazarlar
olmaya devam ederken, yeni iş modelleri
gerektiren yeni pazarlar da kendilerine
yer ediniyor. Brezilya, Rusya, Hindistan
ve Çin (BRIC)’in önemi, gelişmekte olan
Latin Amerika, Vietnam, Endonezya ve
Afrika’nın tehdidi altında. Bu pazarlar yeni iş
modellerinin oluşturulmasına ve yeni ilaçların
geliştirilmesine öncülük ediyorlar.
İlaç sektörü, stratejilerini, gelişmekte olan
ülkeler tarafından benimsenen sağlık hizmeti
modellerini dikkate alarak şekillendiriyor.
“Yerel” olmaya ve “ilaç sağlamanın ötesi”ne
geçmeye önem verilerek erişim, maliyet
uygunluğu ve sonuçlar üzerine odaklanılıyor.

Bazı sağlık ve ilaç sektörü grupları için
gelişmekte olan pazarlar kâr rakamlarının
giderek daha büyük bir payını temsil
etmektedir. Kârının büyük kısmını
gelişmekte olan pazarlardan elde eden
gruplar için etkin vergi oranları artış
göstermekte ve gelişmekte olan pazarlardan
merkeze nakit aktarımı odaklanılan temel
bir konu haline gelmektedir.

2020’nin dünyası
• Gelişmekte olan pazarlardan öğrenilen dersler, yeni iş
modellerinin ortaya çıkmasına yol açar. Bu, geleneksel
pazarların faaliyet ve ticari modellerinde de bir dönüşüm
yaratır.
• Eskiden sadece jenerik firmalarının bulunduğu Afrika’dan
ve Asya’dan yeni pazarlar yükselişe geçer.
• Endonezya ve Nijerya, coğrafi yayılım ve karşılanmamış
ihtiyaçların fazlalığı ile, bulaşıcı hastalıkların ve fakirliğin
yaygınlığı gibi genç nüfusun barındırdığı zorluklarla
mücadelede başı çeker.
• Yönetim ekiplerinde çalışanlar çeşitlilik arzeder, şirketler
gelişmekte olan pazarlardan yerel kişileri bünyelerine
katarlar.
• İlaç şirketleri gelişmekte olan bazı pazarlara yönelik
yasal olmayan ticaretin önlenmesi ve fiyatlandırma
modellerinin yerel olarak özelleştirilmesine yardımcı
olacak iki marka oluştururlar.
• Diyabet ve bazı kanser türleri, gelişmekte olan bu
ekonomilerdeki en önemli sağlık sorunlarıdır. Dolayısıyla,
bu durum tüm paydaşları çözüm geliştirmeye zorlar.
• Gen dizimini de içeren “Translasyonel Tıp”, gelişmekte
olan pazarların Batı’yı bazı alanlarda geçmesini sağlar.
Brezilya ve Çin, ilaç yenilikleri alanında çalışan iki önemli
ülke olarak, yaşlanma ve komorbid popülasyonlara
yönelik çözümlere küresel seviyede çok önemli katkılar
sağlar.

2020’de verginin odağı
Gelişmekte olan pazarlarda yerel faaliyetler
• Sağlık ve ilaç gruplarının yerel faaliyetlerden ürettiği
değer arttıkça, yerel pazarların gerçekleştirdikleri
faaliyetler açısından uygun bir şekilde ödüllendirilmesi
için bu gruplar transfer fiyatlandırması modellerini
gözden geçirmektedir.
• Ülke bazında raporlamaya yönelik bilgilerin ve diğer
transfer fiyatlandırması belgelerinin gelişmekte olan
pazarlardaki vergi idarelerinin erişimine açık olması,
mükelleflerin gelişmekte olan piyasalardaki transfer
fiyatlandırması yaklaşımlarını dikkatle yönetmesi
anlamına gelmektedir.
• Bu piyasalardaki faaliyetler ve elde edilen kârlar arttıkça
şirketler kazancı merkeze nasıl aktarabileceklerini
ve grubun hazine düzenlemelerini vergisel
açıdan nasıl etkin bir şekilde yönetebileceklerini
değerlendirmektedir.
• Gelişmekte olan pazarlar iadesi mümkün olmayan
dolaylı vergilerin artmasına yol açan daha ağır dolaylı
vergi rejimleri geliştirmektedir. Daha sofistike şirketler,
vergi idareleriyle etkin bir ilişki
kurmak ve daha etkin tedarik zinciri
yönetimi yapmak yoluyla bu tür
dinamikleri yönetmek konusuna
daha aşina hale gelmektedir.
Marka yönetimi
• Sağlık ve ilaç grupları ikili marka
stratejilerini yönetmek için
gereken şirketler arası işlemleri
ve fiyatlandırma stratejilerini
belirlemektedir.

Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri Vergisel Yansımalar
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2020’de davranışların kurumsal itibar üzerine etkisi

Öngörü

Vergi açısından etkiler

Yeni bir güven kaynağının
doğuşu

Şirketler vergi yönetimi alanında
sorumlu bir yaklaşım arayışında

İlaç sektörü, son yıllarda sektörü olumsuz
etkileyen negatif kurumsal itibar algısını
onarmakta oldukça mesafe kaydeder.
Pek çok firma için itibarın tam düzelmesi
birkaç sene daha gerektirecek olmasına
rağmen, kurumsal itibarın ele alınması, ilaç
firmaları için en öncelikli konu haline gelmiş
durumda. Başarı, ilaç firmalarının daha
kapsayıcı olması ve paydaşlarının ihtiyaçlarını
anlama ve karşılamadaki becerisinden
geçmektedir. Ayrıca, ilaç geliştirme ve
fiyatlandırma yaklaşımında daha fazla
şeffaflık sergileyen sektör kampanyaları da
aynı derecede önemlidir.

Kurumlar, paydaşlar tarafından onaylanmış
vergi politikası ve vergi stratejisi ile vergi
konusunda sorumlu bir şekilde hareket
ettiklerini garanti altına almak istiyorlar.

2020’nin dünyası
• Son beş sene içinde pek çok firma, kurumsal
sorumluluğu finansal ödüllerle dengeleyecek bir yol bulur
ve bunu yıllık faaliyet raporlarında bildirilen bir dizi ölçütle
kanıtlar.
• Kurumsal markalar artık daha fazla ön plandadır ve
daha çok güvenilir. Kurumsal markalar hem Ar-Ge için
muhtemel ortakların hem de klinik denemeler için
hastaların çekilmesinde farklılaştırıcı rol oynar.
• Yeni araştırmalar, sektörün ve ilaç firmalarının kurumsal
itibarının, hasta gruplarıyla kurulan ilişkilerin kalitesine
birebir bağlı olduğunu kanıtlar. Sağlık hizmetleri ve
Ar-Ge ortaklıklarından hasta uygulanmalarına ve sosyal
medyaya kadar kurumsal markalar nerdeyse farklı
mecralarda münhasır olarak kullanılır.
• İlaç firmasının markasını verdiği klinik hizmetler kanalıyla,
hastalar, doktorlar ve sağlık görevlileri arasında kurulan
yakın ilişkiler, farkındalığı ve itibarı geliştirerek artırır.
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2020’de verginin odağı
Marka yönetimi
• Gruplar markalarının yönetimine yatırım yapmaya
devam etmekte ve hangi kurumların markalarıyla
bağlantılı faaliyetlerde rol oynadığını ve bu faaliyetlerin
nasıl ücretlendirildiğini dikkate almaktadır.
Sorumlu bir vergi gündemi
• Vergi markanın itibarı açısından gittikçe daha önemli bir
alan haline gelmekte ve devlet kurumları, hissedarlar ve
kamuoyu başta olmak üzere temel paydaşlarla ilişkileri
etkilemektedir.
• OECD BEPS eylem planına uygun yeni vergi ortamına
proaktif ve pozitif bir şekilde yanıt verilmesi, şirketlerin
tüketicileri ve kamuoyu nezdinde itibarının geliştirmesi
açısından çok önemli bir role sahiptir. Sorumlu bir vergi
stratejisi işletmeler açısından kendi başına değer katan
bir unsur haline gelmektedir.
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