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ÜLKE BAZLI RAPORLAMADA (CbCR) SON 
GELİŞMELER: GRUBUNUZ 2019 
RAPORLAMASI İÇİN HAZIR MI? 

Türkiye, Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-
Country Reporting, CbCR)’yı uygulamayı 
uluslararası düzeyde taahhüt etmiş olsa da 
bugüne kadar söz konusu raporlama ile ilgili 
yayımlanmış herhangi bir yasal düzenleme 
bulunmamaktadır.  

Bu nedenle, çok uluslu Türk işletmeler 
grubunun Türkiye’de mukim nihai ana 
şirketlerinin bu yönde bir yükümlülüğü henüz 
doğmamıştır. Ancak, Türkiye'de yasal 
düzenleme çıkarılmaması çok uluslu Türk 
şirket gruplarının diğer ülkelerde bu 
raporlamadan muaf oldukları anlamına 
gelmemektedir. 

Diğer ülkeler, genel olarak 31 Aralık 2019 
tarihine kadar 2018 mali yılı verilerinin yer 
aldığı "Ülke Bazlı Raporlamayı (CbCR)" 
konsolide ticaret hacmi 750 Milyon Avro’yu 
geçen tüm çok uluslu şirket gruplarından 
talep etmektedir.  

Çok sayıda ülke tarafından yapılan 
düzenlemelere göre, çok uluslu Türk şirket 
gruplarının ana şirketinin bulunduğu ülke olan 
Türkiye’de şu ana kadar yasal düzenleme 
yapılmaması nedeniyle söz konusu 
raporlamaya ilişkin yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi için bu sorumluluğun başka bir 
ülkedeki vekil olarak atanmış şirkete 
devretmeleri gerekmektedir. 

Dolayısıyla, Türkiye'de henüz ilgili düzenleme 
yapılmamış olduğundan örneğin Hollanda, 
İngiltere, Almanya gibi ülkelerde ülke bazlı 
raporlama yapmak konsolide gelir toplamı 
750 Milyon Avro’yu geçen tüm çok uluslu Türk 
şirket grupları için zorunluluk haline 
dönüşmüştür.  

Bu nedenle, çok uluslu Türk şirket gruplarının 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2018 mali yılı 
verilerinin yer aldığı "Ülke Bazlı Raporlama”yı 
31 Aralık 2019 tarihine kadar tüm grup adına 
vekil tayin edilen grup şirketi (Surrogate 
Parent Entity) aracılığı ile seçilen ülkede 
yapmaları gerekmektedir. 

Ülke Bazlı Raporlama İle İlgili En Son 
Uluslararası Gelişmeler 

OECD, 5 Kasım 2019 tarihinde ülke bazlı 
raporlamanın uygulaması ile ilgili yeni 
açıklamalar yaptı ve böylece “Ülke Bazlı 
Raporlamanın Uygulamasına İlişkin Rehber”i 
bir kez daha güncellemiş oldu. Güncellenen 
rehberde aşağıdaki konularda yeni 
açıklamalara yer veriliyor: 

 Vergi öncesi karın tespitinde alınan 
temettülere ilişkin uygulama: Yapılan 
yeni açıklamada vergi öncesi karın 
tespitinde tahsil edilen temettülerin 
dikkate alınmaması ancak bu 
uygulamanın 1 Ocak 2020 tarihinden 
sonraki mali yıllar için geçerli olacağı 
belirtilmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında 
vergi öncesi karın tespitinde 
temettülerin dikkate alınmaları söz 
konusu ise bu durumun Tablo 3’de 
belirtilmesi gerektiği de açıklanmıştır. 

 Tablo 1'de yer alan rakamların 
kısaltılması ve ne şekilde 
yuvarlanacağı: Rakamların tam olarak 
yazılması (Örneğin 10,235,715) gerektiği 
ve kısaltılmaması gerektiği belirtilmiştir. 
Ayrıca, kesirli rakamların ne şekilde 
yuvarlanacağı raporlamanın yapıldığı 
ülkenin kendi uygulamasına bırakılmıştır. 

 Uygun görülen halka açık ana şirket: 
Eğer bir şirket konsolide finansal tablolar 
hazırlamak zorunda ve hisseleri bu tür 
şirketlerin en çok halka açık olduğu 
borsada işlem görüyorsa o ülkedeki şirket 
grubun nihai ana şirketi (Ultimate Parent 
Entity) olarak kabul edilecektir. 

 Kıst Dönem Uygulaması: Rehberde yeni 
yapılan açıklamalara göre, 12 aylık 
süreden daha kısa dönemler için de ülke 
bazlı raporlamanın yapılacağı açık olarak 
belirtilmiş ve bu yönde yeni açıklamalara 
yer verilmiştir. 

 Raporlama zorunluluğu bulunmayan 
ülkelerde uygulama: Rehberdeki en son 
açıklamalara göre, CbCR zorunluluğu 
getirilmeyen ülkelerde yerel beyanname 
zorunluluklarına dayalı olarak ülke bazlı 
raporlamanın bağlı şirketlerden 
(Constituent Entities) talep 
edilemeyeceği ifade edilmiştir. 

 Tablo 3’te kullanılan datanın kaynağı 
ile ilgili olarak sağlanması gereken 
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bilgiler: Ülke bazlı raporlama yapan çok 
uluslu şirket grubunun raporlamada 
kullandığı verilerin kaynağını açık olarak 
belirtmesi gerektiği güncellenen 
rehberde belirtilmiştir. Buna göre, 
örneğin “ABC şirketinin toplam ciro 
rakamı yerel muhasebe kurallarına göre 
hazırlanan mali tablolardan alınmıştır.” 
şeklinde bir açıklamaya yer verilebilir. 

 Çok uluslu şirketler tarafından CbCR 
hazırlanmasında yapılan ortak hatalar: 
Güncellenen rehberde, CbCR uygulaması 
açısından ortak hataların tespit edildiği 
ve bunların da OECD web sitesinde 
yayınlandığı ifade edilmiştir. Çok uluslu 
şirketler tarafından CbCR hazırlanması 
sırasında yapılan ortak hatalara ilişkin 
detaylarhttps://www.oecd.org/tax/bep
s/common-errors-mnes-cbc-reports.pdf 
adresinde yer almaktadır. 

Yazılım Temelli CbCR Çözümlerimiz 

Uluslararası Vergi Ekibimizin "Ülke Bazlı 
Raporlama" konularında önemli bir bilgi ve 
tecrübesi bulunmaktadır ve hali hazırda çok 
uluslu Türk şirket gruplarına ülke bazlı 
raporlama hizmetleri sunmaktadır. 

Bu kapsamda çok uluslu şirketler grubunuza 
geliştirmiş olduğumuz Tinvento yazılımı ile 
sunabileceği ülke bazlı raporlama hizmetleri 
aşağıdaki gibidir: 

 3 farklı tablodan oluşan ülke bazlı 

raporlama için her bir grup 

şirketinden gerekli bilgilerin online 

olarak toplanması 

 Ülke bazlı raporlamanın doldurularak 

otomatik olarak hazırlanması 

 Ülke bazlı raporlamanın XML 

formatına dönüştürülmesi 

 XML formatında hazırlanan dosyanın 

raporlamanın yapılacağı ülkenin vergi 

idaresinin elektronik sistemine 31 

Aralık 2019 tarihine kadar yüklenmesi 

Tinvento CbCR Manager yardımı ile tek elden 
ve yurtdışında yüksek ücretler ödemek yerine 
uygun bir maliyetle ülke bazlı raporlama ile 
ilgili tüm ihtiyaçlarınızı “Tinvento CbCR 
Çözümlerimiz” ile karşılayabilirsiniz. 

Değerlendirmelerimiz 

Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yasal 
düzenleme yapılabilir. Böyle bir durum ortaya 
çıkarsa, çok uluslu Türk şirketleri Türkiye’de 
de CbCR yükümlülüğü ile karşı karşıya 
kalabilirler. Böylece, başka ülkede 
yükümlülük yerine getirilmiş olsa bile, 
Türkiye’de bir kez daha yerine getirme 
zorunluluğu doğabilir.  

Geliştirdiğimiz Tinvento yazılımı ile tüm 
süreci otomatize edebilir ve XML formatına 
çevirme dahil CbCR yükümlülüklerinizi 
kolayca yönetmenize yardımcı olabiliriz. 
Tinvento CbCR Manager, tüm ülkeler 
tarafından kabul edilen raporlama formatına 
uygun bir çözüm sunmaktadır. 

Tinvento CbCR çözümleri ile ilgili detaylı 
bilgilere http://www.tinvento.com/ web 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ülke bazlı raporlama yükümlülükleriniz ve 
yazılım temelli CbCR çözümlerimiz için bizimle 
iletişime geçebilirsiniz. 
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