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ÜLKE BAZLI RAPORLAMADA (CbCR) SON 
GÜNLER: GRUBUNUZ 2018 RAPORLAMASI 
İÇİN HAZIR MI? 

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.  

Türkiye'de Yasal Düzenleme 
Çıkarılmaması Çok Uluslu Türk Şirket 
Gruplarının Raporlamadan İstisna Olduğu 
Anlamına Gelmiyor 

OECD ve G-20 ülkeleri, genel olarak 31 Aralık 
2018 tarihine kadar 2017 mali yılı verilerinin 
yer aldığı "Ülke Bazlı Raporlamayı (Country-
by-Country Reporting-CbCR)" konsolide 
ticaret hacmi 750 Milyon Avro’yu geçen tüm 
çok uluslu şirket gruplarından talep 
etmektedir. 

OECD ve G-20 ülkeleri 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 
2017 mali yılı verilerinin yer aldığı "Ülke Bazlı 
Raporlama”yı 31 Aralık 2018 tarihine kadar 
tüm grup adına vekil tayin edilen grup şirketi 
aracılığı ile seçilen ülkede yapmaları 
gerekmektedir. 

Yazılım Temelli Centrum CbCR Çözümleri 

Centrum'un "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 
Centrum’un sunabileceği ülke bazlı 
raporlama hizmetleri aşağıdaki gibidir: 

 3 farklı tablodan oluşan ülke bazlı 
raporlama için her bir grup 
şirketinden gerekli bilgilerin 
toplanması 

 Ülke bazlı raporlamanın doldurularak 
hazırlanması 

 Ülke bazlı raporlamanın XML 
formatına dönüştürülmesi 

 XML formatında hazırlanan dosyanın 
raporlamanın yapılacağı ülkenin 
vergi idaresinin elektronik sistemine 
31 Aralık 2018 tarihine kadar 
yüklenmesi 

Centrum ayrıca ülke bazlı raporlamanın 
grubunuza etkilerini ve olası riskleri içeren 
bir rapor hazırlayarak grubunuza 
sunabilmektedir. 



 
 

 

 

Böylece, tek elden ve yurtdışında yüksek 
ücretler ödemek yerine uygun bir maliyetle 
ülke bazlı raporlama ile ilgili tüm 
ihtiyaçlarınızı “Centrum CbCR Hizmetleri” ile 
karşılayabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ 
Yönetici Ortak, YMM 
E-mail: burcin.gozluklu@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 216 504 2066 

Ramazan BİÇER 
Ortak, Danışmanlık Hizmetleri Lideri 
E-mail: ramazan.bicer@centrumdenetim.com 
Telefon: + 90 216 504 2066 

Ülke Bazlı Raporlama ile ilgili 
hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi 
almak için lütfen bize ulaşınız. 


