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Çok Uluslu Türk Şirketlerinin 2017 Mali Yılı 
Ülke Bazlı Raporlama Yükümlülükleri: 
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 
1. Türkiye’de Ülke Bazlı Raporlama 
Yükümlülüğü 
 
Bilindiği gibi, 16 Mart 2016 tarihinde Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde “3 
Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 
Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel 
Tebliğ Taslağı” yayınlanmıştır. 
 
Söz konusu Tebliğ taslağının “7.1.3- Ülke 
Bazlı Raporlama” başlıklı bölümünde bir 
önceki hesap döneminin konsolide edilmiş 
finansal tablolarına göre toplam konsolide 
grup geliri iki milyar otuz yedi milyon TL ve 
üzerinde olan çok uluslu işletmeler 
grubunun Türkiye’de mukim nihai ana 
işletmesi tarafından, raporlanan hesap 
döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna 
kadar, elektronik ortamda verileceği; ilk ülke 
bazlı raporlamanın 2016 hesap dönemi için, 
31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılacağı ifade 
edilmiştir. 
 
Ancak, bugüne kadar ülke bazlı raporlama 
ile ilgili yayımlanmış herhangi bir yasal 
düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
toplam konsolide grup geliri iki milyar otuz 
yedi milyon TL ve üzerinde olan çok uluslu 
Türk işletmeler grubunun Türkiye’de mukim 
nihai ana şirketlerinin bu yönde bir 
yükümlülüğü henüz doğmamıştır.  
 
2. 2016 Mali Yılı Açısından Çok Uluslu Türk 
Şirketlerinin Ülke Bazlı Raporlama 
Yükümlülükleri 
 
OECD tarafından geliştirilen ülke bazlı 
raporlama ile ilgili düzenlemelere göre;  
 

(i) bir ülkenin ülke bazlı raporlama ile 
ilgili yasal düzenlemeleri 
çıkarmaması veya  

(ii) ülke bazlı raporlamanın idareler 
arasında değişimine ilişkin bilgi 
değişimini anlaşmasını (Multilateral 
Competent Authority Agreement on 
the Exchange of Country-by-Country 
Reports) imzalamaması ya da  

(iii) sistematik olarak ülke bazlı raporları 
diğer ülkelerin vergi idareleri ile 
değişememesi  
 

durumunda diğer ülkelerin kendi 
ülkelerinde bulunan ve kapsama giren 
şirketlerden ülke bazlı rapor talep etmeleri 
mümkün hale gelmektedir. 
 
Bu kapsamda, Türkiye’de ülke bazlı 
raporlama yükümlülüğü henüz başlamadığı 
için toplam konsolide geliri 750 Milyon Euro 
üzerinde olan çok uluslu Türk şirket grupları 
yasal düzenleme yapılan ülkelerde 2016 
mali yılı için ülke bazlı raporlama yapmak 
zorundadırlar. Aynı şekilde, çok uluslu Türk 
şirket gruplarının ülke bazlı raporlamayı 
hangi ülkede ve hangi grup şirketi aracılığı ile 
yapacaklarını bildirme zorunlulukları da 
bulunmaktadır. 
 
Bu nedenlerle uygulamada çok uluslu Türk 
şirket gruplarının ülke bazlı raporlamayı 
faaliyet gösterdikleri ve raporlama 
zorunluluğu bulunan diğer ülkelerde 
yaptıkları gözlenmektedir. Bu konuda da 
yine aynı şirket grupları faaliyet gösterdikleri 
ancak raporlama yapmadıkları ülkelerde 
2016 mali yılı için ülke bazlı raporlama 
bildiriminde (Country-by-Country Reporting 
Notification) bulunmuşlardır.  
 
Çok uluslu Türk şirket gruplarına 
bakıldığında 2016 mali yılı için ülke bazlı 
raporlamayı Hollanda, İngiltere, Almanya 
başta olmak üzere farklı ülkelerde yaptıkları 
görülmektedir.  
 
3. 2017 Mali Yılı Açısından Çok Uluslu Türk 
Şirketlerinin Ülke Bazlı Raporlama İle İlgili 
Yaşadıkları Sorunlar 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere, Türkiye’de 
ülke bazlı raporlama ile ilgili yasal bir 
düzenleme yapılmamış olması nedeniyle 
çok uluslu Türk şirket grupları açısından 2017 
mali yılı için de henüz raporlama 
yükümlülüğü ortaya çıkmamıştır. 
 
Bununla birlikte, diğer ülkelerin birçoğunda 
(örneğin Hollanda) 2017 mali yılı açısından 
ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim için 
son tarih 31 Aralık 2017 olarak belirlenmiş 
durumdadır. Bu durum yine çok uluslu Türk 



 
 

 

 

şirket gruplarının 2017 mali yılı için ülke bazlı 
raporlamayı hangi ülkede ve hangi grup 
şirketi aracılığı ile yapacaklarını diğer ülke 
mali idarelerine bildirme zorunluluğu 
yaratmaktadır. 
 
2017 mali yılı bitmek üzere olduğu için çok 
uluslu Türk şirket grupları 2017 mali yılı için 
ülke bazlı raporlamayı hangi ülkede 
yapacakları ile ilgili bildirimde bulunmaya 
hazırlanmaktadırlar. Ancak, Türkiye’de ülke 
bazlı raporlama ile ilgili önümüzdeki 
dönemde yasal bir düzenleme çıkabileceği 
için çok uluslu Türk şirket gruplarının 2017 
mali yılı açısından ülke bazlı raporlamayı 
hangi ülkede yapacakları yönünde 
tereddütleri bulunmaktadır. 
 
Ayrıca, raporlama zorunluluğu bulunan çok 
uluslu Türk şirket gruplarının 31 Aralık 2017 
tarihine kadar 2017 mali yılı için ülke bazlı 
raporlamayı hangi ülkede yapacaklarına 
karar vermeleri gerekmektedir.  
 
Dolayısıyla, çok uluslu Türk şirket gruplarının 
31 Aralık 2017 tarihine kadar 2017 ülke bazlı 
raporlamasını nerede yapacaklarını diğer 
ülkelerin vergi idarelerine bildirmeleri de 
gerekmektedir. 
 
Bu noktada çok uluslu Türk şirket gruplarının 
yaşadığı tereddüt, 31 Aralık 2017 tarihine 
kadar 2017 mali yılı için ülke bazlı 
raporlamaya ilişkin bildirimi diğer ülke mali 
idaresine yaptıktan sonra Türkiye’de konu ile 
ilgili bir düzenlemenin yapılması durumunda 
ne şekilde hareket edileceği ile ilgilidir.  
 
4. Görüş ve Çözüm Önerilerimiz 
 
Türkiye’de yasal bir düzenleme yapılmaması 
çok uluslu Türk şirket gruplarında 2017 yılı 
raporlaması için ne şekilde hareket 
edecekleri açısından tereddütler yaratmaya 
devam etmektedir.  
 
Çözüm yolu ise 31 Aralık 2017 ya da ilgili 
tarihe kadar Türkiye’de düzenleme çıkmaz 
ise ülke bazlı raporlamanın raporlama 
yapılacak ülke dahil yasal düzenleme 
yapılan tüm ülkelerin mali idarelerine 
bildirimde bulunmaktır. Aksi taktirde ilgili her 
ülkede ciddi derecede usulsüz cezaları ile 
karşılaşma riski bulunmaktadır. 

Türkiye’de ülke bazlı raporlama ile ilgili yasal 
bir düzenleme yapılması durumunda çok 
uluslu Türk şirket grupları ülke bazlı 
raporlamayı diğer bir ülkede yapacaklarını 
çoktan bildirmişler ise 2017 yılı için büyük 
ihtimalle hem Türkiye’de hem de diğer bir 
ülkede mükerrer şekilde ülke bazlı 
raporlama yapmak zorunda kalacakladır. 
Bunun da kapsama giren çok uluslu Türk 
şirket grupları için hem maddi hem de idari 
açıdan ciddi bir yük yaratacağı 
düşünülmektedir. 
 
Ancak, her bir ülkedeki bildirimde 
bulunmamaya ilişkin usulsüzlük cezaları 
dikkate alındığında hem Türkiye’de hem de 
diğer bir ülkede raporlama yapmanın 
maliyeti çok daha düşük kalacaktır. O 
nedenle, Türkiye’de herhangi bir düzenleme 
çıkmaz ise kapsama giren çok uluslu Türk 
şirket gruplarının ülke bazlı raporlamaya 
ilişkin bildirimi süre dolmadan yapmalarını 
tavsiye etmekteyiz. 
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Grubunuzun ülke bazlı raporlama ile ilgili 
yükümlülüklerini öğrenmek ve sorularınız 
için lütfen bize ulaşınız. 


