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SİRKÜLER SAYI: 2021/124                                                  01.06.2021  

 

 

ÜLKE BAZLI RAPORLAMA (CBCR) KAPSAMINA GİREN ÇOK 
ULUSLU İŞLETMELER GRUBU ÜYELERİNİN 2020 HESAP 
DÖNEMİNE İLİŞKİN “BİLDİRİM FORMU”NU 30 HAZİRAN 2021 
TARİHİNE KADAR ONAYLAMALARI GEREKMEKTEDİR  

Bilindiği üzere 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 
Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No.lı Tebliğ uyarınca 
grup gelirleri en az 750 Milyon Avro tutarındaki Çok Uluslu İşletmeler Grubu’nun ülke 
bazlı raporu (CbCR) vergi idarelerine sunmaları gerekmektedir.  
 
Söz konusu bildirimde ülke bazlı raporlamanın hangi işletme tarafından yapılacağı, 
hesap dönemi ile Çok Uluslu İşletmeler Grubu konsolide cirosu bilgilerinin elektronik 
ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi gerekmektedir. 
 

Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de mukim bir işletme 

olması durumunda, bu bildirimin çok uluslu işletme grubu adına sadece nihai ana 

işletme tarafından yapılması gerekmektedir. Söz konusu bildirim, nihai ana işletmesi 

Türkiye’de mukim olmayan çok uluslu işletmeler grubu adına, Türkiye’de mukim grup 

üyelerinden biri tarafından yapılabilir. 
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İlk ülke bazlı rapor için kapsama giren şirketler 2019 Hesap Dönemine ilişkin 
bildirimlerini 30 Ekim 2020 gününe kadar yapmışlardı. Tebliğ kapsamında Çok Uluslu 
İşletmeler Grubu üyelerinin her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın 
Haziran ayı sonuna kadar bildirim formunu elektronik olarak onaylamaları 
gerekmektedir. Buna göre, 2020 hesap dönemi ya da 01.01.2020 tarihinden sonra 
başlayan özel hesap dönemine ilişkin olarak kapsama giren şirketlerin 30 Haziran 
2021, saat 23:59’a kadar formu onaylanarak bildirimlerini tamamlamaları 
gerekmektedir.  

 

Konuya ilişkin bir sorunuz olması durumunda her zaman bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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