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OECD, ÜLKE BAZLI RAPORLAMA (COUNTRY-BY-
COUNTRY REPORTING) İLE İLGİLİ REHBERİ 
GÜNCELLEDİ 
 
OECD, 2016 yılında ülke bazlı raporlama (CbCR) 
yapacak çok uluslu şirketlere ve mali idarelere 
yönelik bir Rehber (Guidance on the 
Implementation of Country-by-Country 
Reporting) yayınlamıştı. Bu Rehber zaman içinde 
iki kez güncellendi. OECD, rehbere üç yeni 
bölüm daha ekleyerek rehberi bir kez daha 
güncelledi.  
 
Güncellemelerin arkasında yatan neden ise hem 
çok uluslu şirketlerin hem de vergi idarelerinin 
uygulamaya yönelik sorularının bulunması ve bu 
raporlamanın ilk defa yapılacak olmasından 
kaynaklanıyor. 
 
Bilindiği gibi bu raporlama 750 Milyon Euro 
konsolide grup cirosu olan şirketler tarafından 
birçok ülkede ilk defa 31 Aralık 2017 tarihine 
kadar yapılacak. Bu kapsama belirtilen eşiği 
geçen çok uluslu Türk şirketleri de giriyor. O 
nedenle, OECD tarafından CbCR uygulamasına 
yönelik hazırlanan Rehber önemli ve dikkate 
alınması gereken bir kaynağı ifade ediyor. 
Rehberde 6 Eylül 2017 tarihinde yapılan ilave 
açıklamalar ise özetle aşağıdaki şekildedir. 
 
Gelirin Tanımı  
 
CbCR kapsamında Tablo 1'de çok uluslu 
şirketlere bağlı her bir iştirakin gelirlerine ilişkin 
bilgiye yer verilmesi gerekiyor. Rehbere eklenen 
yeni bölüm ile bu konuda açıklamalar getirilmiş 
oldu.  
 
Buna göre; tüm gelir, kazanç, hasılat ve ilgili 
ülkenin muhasebe standartlarına göre 
hazırlanması gereken finansal tablolarda yer 
verilen tüm diğer gelirlere Tablo 1'de yer 
verilecek. Bu kapsamda finansal tablolarda yer 
alan tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmeyen 
gelirler ile olağan dışı gelirler de yine Tablo 1'de 
yer alacak.  
 
Buna karşın, rehberde yapılan açıklamalardan 
bilançonun net varlıklar ve öz kaynaklar 
bölümünde yer alan yeniden değerleme 
kaynaklı gelirler ve henüz realize edilmemiş 
kazançlara Tablo 1'de yer verilmemesi gerektiği 

anlaşılıyor. Yine Rehberde yapılan açıklamalara 
göre, gelir tablosunda yer alan herhangi bir gelir 
tutarının netleştirilmesine ise gerek 
bulunmamaktadır. 
 
Tahakkuk Eden ve Ödenen Verginin Miktarı 
 
Güncellenen Rehbere göre, tahakkuk eden 
vergiden kasıt verginin ödenip ödenmediğine 
bakılmaksızın (örneğin geçici vergi nedeniyle) 
ilgili ülkedeki grup şirketinin herhangi bir 
raporlama yılında vergisel açıdan kayıtlarına 
giren ve tahakkuk ettirilen vergilerin tutarıdır. 
 
Nakit esasına göre ödenen vergiler açısından ise 
Rehber bunların raporlama yılı içinde kesin 
olarak ödenmiş vergiler olduğunu ifade 
etmektedir. Bu kapsama sadece ilgili yılda 
ödenen geçici vergiler değil aynı zamanda 
ihtirazı kayıtla ödenmiş olup olmadığına 
bakılmaksızın önceki yıllara ait vergi 
yükümlülükleri nedeniyle ödenen vergiler de 
girmektedir.  
 
Rehber ayrıca, CbCR kapsamında tahakkuk eden 
ve ödenen vergilerin ayrı ayrı beyan edilmesi 
gerektiğini açık olarak ifade etmektedir.  
 
Bunların yanında, daha önceden ödenmiş ancak 
iade edilen vergiler de söz konusu 
olabilmektedir. Bu tür vergi iadeleri de yine 
CbCR açısından ödenen vergiler kapsamında 
beyan edilecektir. Ancak, eğer ilgili ülkenin 
muhasebe standartlarına göre iade edilen 
vergiler ilgili şirket için kazanç olarak kabul 
ediliyorsa, böyle bir durumda o ülke tarafından 
bir istisna tanınabilir ve bu tür iade alınan 
vergiler beyan edilmeyebilir.  
 
Rehber; böyle tür bir durumun söz konusu 
olması halinde ise, konu ile ilgili olarak Tablo 
3’de “Vergi iadeleri, gelir (revenues) olarak 
raporlanmıştır.” şeklinde açıklayıcı bilgiye yer 
verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
 
Kıst Dönem 
 
Güncellenen Rehber de son olarak 1 Ocak 2016 
tarihinde veya sonra başlayan ve 31 Aralık 
2016’dan önce veya bu tarihte biten kıst 
döneme sahip çok uluslu şirket gruplarının 
üyelerine geçiş dönemi tanınabileceği ifade 



 
 

 

edilmiştir. Ayrıca, bu kapsama giren şirketlerin 
raporlarının da ülkeler arasındaki otomatik 
değişim süresinin de uzatılabileceği 
belirtilmiştir.  
 
Değerlendirme ve Tavsiyelerimiz 
 
Ülke bazlı raporlama, çok uluslu Türk 
şirketlerinin hayatına girmiş bulunmaktadır. 
Türkiye’de henüz bir düzenleme yapılmadığı için 
çoğu Türk şirket grubunun ülke bazlı 
raporlamayı Hollanda, Almanya gibi diğer 
ülkelerde yapmayı planladığını görmekteyiz. 
Ülke bazlı raporlama tüm ülkelerde aynı şekilde 
uygulanacağı için yukarıda yapılan açıklamalar 
raporlamanın yapıldığı her ülke için geçerlidir. 
 
Ayrıca belirtmek gerekirse, ülke bazlı raporlama 
için 3 aydan az bir süre kalmıştır ve tüm 
ülkelerdeki iştiraklerden gerekli bilgilerin 
toplanarak hazırlıkların tamamlanması önem arz 
etmektedir. Ülke bazlı raporlamanın ilgili ülkeler 
tarafından özellikle transfer fiyatlandırması risk 
analizinde kullanılacağı dikkate alındığında 
konunun önemi daha da artmaktadır.  
 
O nedenle, Türkiye’den ve merkezi olarak 
hazırlıkların yapılması ve ülke bazlı 
raporlamanın grubunuza olan etkisinin bir an 
önce analiz edilmesini tavsiye etmekteyiz. 
 
“Ülke Bazlı Raporlamanın Uygulamasına İlişkin 
Rehber”in tamamına ulaşmak için lütfen 
tıklayınız. 
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Ülke Bazlı Raporlamanın uluslararası 
uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi almak 
için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

http://www.oecd.org/tax/beps/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf

