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ÇOK ULUSLU TÜRK ŞİRKET GRUPLARINA BAĞLI 
YURTDIŞI İŞTİRAKLERİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA 
(CbCR) İLİŞKİN YAKLAŞAN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Ülke bazlı raporlama (Country-by-Country-
Reporting/CbCR), konsolide cirosu 750 Milyon Avro’yu 
geçen çok uluslu şirket gruplarına yönelik getirilen 
uluslararası bir raporlamayı ifade etmektedir. Bu 
raporlamada; 

 Her bir ülke bakımından grup şirketleri arasında 
gelirin dağılımı, grup şirketlerinin ödedikleri 
vergiler ve ticari faaliyetleri,  

 Her bir ülke bakımından ilgili kategori 
kapsamında çok uluslu şirketler grubunu 
meydana getiren tüm tüzel kişilerin listesi ve 
bunların faaliyet alanları, ana fonksiyonları vb. 
gibi konularda bilgilere yer verilecektir. 

İlk uygulama yılı olarak 2016 olarak belirlenmiştir. Bu 
çerçevede 2016 mali yılı verilerinin yer aldığı raporlar, 
ülke bazlı raporlama ile ilgili düzenleme yapılan ülkelerde 
çok uluslu şirket gruplarından genel olarak 2017 yılı 
sonuna kadar talep edilmektedir. Çok uluslu Türk 
şirketleri ise Türkiye’de ilgili mevzuat çıkmadığı sürece bu 
raporlamayı diğer bir ülkede yapmak durumundadırlar. 
Türkiye’de yakın zamanda mevzuat çıkması durumunda 
ise bu tür şirket gruplarının raporlama yerine ülke bazlı 
raporlamanın Türkiye’de yapılacağına dair diğer ülkelerin 
mali idarelerine bildirimde (CbCR notification) 
bulunmaları yeterli olacaktır. 

ÇOK ULUSLU TÜRK ŞİRKETLERİNİN HANGİ DURUMDA 
DİĞER ÜLKELERDEN BİRİNDE ÜLKE BAZLI RAPORLAMA 
YAPMALARI GEREKİYOR? 

Ülke bazlı raporlamanın uygulamasında düzenleme 
yapan her ülke kendi yetki alanında mukim uluslararası 
şirketler grubunun herhangi bir iştirakinden;  

 Grubun nihai ana şirketinin mukim olduğu ülkede 
ülke bazlı bildirim vergi idaresi tarafından talep 
edilmiyorsa veya 

 Grubun nihai ana şirketinin mukim olduğu ülkenin, 
grubun iştirakinin mukim olduğu ülke ile bilgi 
değişimi anlaşması bulunmakla birlikte ülke bazlı 
bildirim ile ilgili yetkili idare anlaşması 
bulunmuyorsa veya 

 Grubun nihai ana şirketinin mukim olduğu ülke, 
ülke bazlı bildirim konusunda sistematik olarak bir 
sorun yaşıyorsa ve ülke bazlı bildirim değişimi 
yapamıyorsa ülke bazlı raporlamanın kendi 
ülkesinde yapılmasını talep edebilecektir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, çok uluslu Türk 
şirketleri Türkiye’de ülke bazlı raporlama ile ilgili 
herhangi bir düzeleme yapılmadığı ve Türkiye ülke 
bazlı raporların karşılıklı değişimine ilişkin uluslararası 
bilgi değişim anlaşmasını (Multilateral Competent 
Authority Agreement on Country-by-Country 
Reports) henüz imzalamadığı için raporlamaya ilişkin 
zorunluluğun getirildiği ülkelerden birisinde bu 
raporlamayı yapmak zorunda kalabileceklerdir. 

Bu nedenle, çok uluslu Türk şirketlerinin 
belirleyecekleri bir ülkede raporlama yapmaları; kalan 
ülkelerde ise raporlamayı hangi ülkede yapacaklarını 
ilgili ülkenin vergi otoritesine bildirmeleri 
gerekebilecektir. Türkiye’de düzenleme çıkması 
durumunda ise yurtdışındaki iştiraklerin bildirim 
yükümlülüklerinde bir değişiklik olmayacak, yine 
bulundukları ülkenin vergi idaresine bildirim 
yapmaları gerekecektir ancak raporlama zorunlukları 
ortadan kalkacaktır. 

ÇOK ULUSLU TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÜLKE BAZLI 
RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Çok uluslu Türk şirket grupları, ülke bazlı raporlamaya 
ilişkin bildirim yükümlülüklerini faaliyet gösterdikleri 
ülkelere göre yerine getirebileceklerdir. Örneğin, 
Türkiye merkezli çok uluslu bir şirket grubunun 
Almanya, Fransa ve Hollanda’da iştiraklerinin 
bulunduğunu varsayalım. Bu ülkelerin Türkiye ile bilgi 
değişimi kapsamında herhangi bir anlaşma 
imzalamamaları durumunda, bu ülkelerde ülke bazlı 
raporlama zorunluluğu bulunduğu ve “OECD 
Multilateral Competent Authority Agreement for the 
Automatic Exchange of CbC Reports”a taraf oldukları 
için bahsi geçen grup bu ülkelerden birisinde 
raporlama yapabilecektir. Buna göre Hollanda’da 
raporlama yapılmasına karar verilirse, Fransa ve 
Almanya’da sadece raporlamanın Hollanda’da 
yapıldığına dair bildirimde bulunmak yeterli olacaktır. 

Ülke bazlı raporlamanın hangi ülkede ve hangi grup 
şirketi tarafından yapılacağı vergi otoritelerine genel 
olarak bir elektronik form ile bildirilmektedir. Söz 
konusu bildirimin zamanında yapılmaması 
durumunda ise bildirim yapılması gereken birçok 
ülkede usulsüzlük cezaları uygulanacağı 
anlaşılmaktadır. Söz konusu bildirime ilişkin son 
bildirim tarihi ise ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektedir. Çeşitli ülkelerde yapılan 
düzenlemeler dikkate alındığında ülke bazlı 
raporlamaya ilişkin henüz geçmemiş ve bildirimin 
yapılabileceği son tarihler ülkelere göre aşağıdaki 
gibidir: 



 
 

 

 

Ülke Son Bildirim Tarihi 

Almanya 31 Aralık 2017 

Belçika 30 Eylül 2017 

Bulgaristan  30 Eylül 2017 

Çek Cumhuriyeti 30 Eylül 2017 

Danimarka 31 Aralık 2017 

Fransa Yıllık kurumlar vergisi 
beyannamesinde belirtilecek 

Japonya 31 Aralık 2017 

Hollanda  1 Eylül 2017 

İrlanda Takip eden mali yılın sonuna 
kadar 

İngiltere  31 Aralık 2017 

Polonya 31 Ekim 2017 

Rusya 31 Mart 2018 

Macaristan 31 Aralık 2017 

Portekiz 31 Ekim 2017 

İsviçre 31 Aralık 2017 

Romanya Beyanname verme tarihine 
kadar 

Estonya Mali yılı takip eden 6 ay içinde 

ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİME YÖNELİK 
TAVSİYELERİMİZ 

Ülke bazlı raporlama yapmamanın en önemli sonucu 
vergi incelemesini tetikleyebilecek olmasıdır. O nedenle, 
çok uluslu Türk şirket gruplarına bağlı yurtdışı iştiraklerin 
ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirimi zamanında 
yapmaları önem arz etmektedir.   

Bu kapsamda, ülke bazlı raporlama uygulamasında her 
ülkede ayrı ayrı raporlama yapılmayacağı için öncelikle 
hangi ülkede raporlama yapılacağının netleştirilmesi 
gerekmektedir.  

Bu karar verildikten sonra ise raporlama yapılacak 
ülke dışındaki ülkelerin ne şekilde bildirim talep 
ettikleri ortaya konmalıdır. Son olarak ise yerel 
düzenlemelere ve ilgili vergi idaresince talep edilen 
formata uygun olarak bildirimin hazırlanması 
yerinde olacaktır. 

Ülke bazlı raporlama ve buna ilişkin bildirim özellikle 
çok sayıda ülkede faaliyet gösteren Türk şirket 
grupları için önem arz etmektedir.  Önemle 
belirtmek gerekirse ülke bazlı raporlama sadece 
birkaç tablodan oluşan bir bildirimi ifade 
etmemektedir. Yanlış yapılacak raporlama birçok 
ülkede özellikle transfer fiyatlandırması 
incelemelerini tetikleyebilir. O nedenle, konuya 
hâkim ve diğer ülke uygulamalarını iyi bilen 
danışmanlar ile çalışmakta fayda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Grubunuza bağlı yurtdışı iştiraklerin ülke bazlı 
raporlama ile ilgili yükümlülüklerini Centrum 
Danışmanlık olarak yerine getirebiliriz. Böylece, 
merkezi olarak ve çok daha uygun şartlarda söz 
konusu yükümlülüklerinizin tamamını yerine 
getirmeniz mümkün olacaktır. Konuyla ilgili 
detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime 
geçiniz. 

Ramazan BİÇER 
Ortak, Danışmanlık Hizmetleri Lideri 
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