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2021 Hesap Dönemine !li"kin Ülke Bazlı Raporun Gönderimi 
için Son Tarih 31 Aralık 2022’dir.

01.09.2020 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4 Seri No’lu 
Tebliğ’de Ülke Bazlı Raporun hazırlanması ve sunulmasına ilişkin düzenlemeler yer 
almaktadır.

Söz konusu düzenlemeler, Tebliğ’in 5’inci maddesinde ‘Ülke Bazlı Rapor’ başlıklı 7.4 
numaralı bölümde yer almaktadır. Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap 
döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 
milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim 
nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on 
ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda Gelir 
İdaresi Başkanlığına sunar. Konsolide finansal tabloların Avro dışında bir para
biriminde düzenlenmesi halinde, 750 milyon Avro olan haddin hesaplanmasında, 
raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemi için Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından duyurulan döviz alış kurlarının yıllık ortalaması dikkate 
alınacaktır.

Bununla birlikte, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı 
durumlarda yukarıdaki haddin aşılması ve aşağıdaki koşullardan birinin 
gerçekleşmesi halinde Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun 
Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri), ülke 
bazlı raporu elektronik ortamda İdareye sunar:

a) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede, ülke bazlı 
raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunmaması,

b) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı 
raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması ve İdare ile nihai ana işletmenin veya 
vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın 
olması ancak ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir 
yetkili makam anlaşmasının bulunmaması,

c) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı 
raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması, İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil 
işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın ve 
ayrıca ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının olması, 
ancak bilgi paylaşımında sistemik bir hata olması.

Çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de bulunduğu, ülke 
bazlı raporlama başka bir ülkede ‘vekil işletme’ sıfatıyla veya yerel raporlama 
hükümlerine göre yapılmış olsa da Türkiye’deki nihai ana işletme tarafından 
hazırlanarak İdareye sunulur.
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Ülke bazlı rapor, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna 
kadar hazırlanır ve elektronik ortamda İdareye sunulur. 2021 hesap dönemi için, 
31/12/2022 tarihine kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir. 
Özel hesap dönemine tabi olunması durumunda, ilgili özel hesap döneminin 
bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye 
sunulması gerekmektedir.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin herhangi bir muafiyet bulunmamaktadır. Raporlanan 
hesap dönemi için belirlenen haddi aşan çok uluslu işletmeler grubu, ülke bazlı 
raporu hazırlamak zorundadır.

Mezkur Tebliğ’in 6 numaralı ekinde ülke bazlı rapora ilişkin tablolar yer almaktadır. 
İçeriğe uygun şekilde düzenlenen tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer 
Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulur ve 
elektronik ortamda xml formatında gönderilir. Gönderim için Gelir İdaresi 
Başkanlığının www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan BTRANS uygulaması 
kullanılır. Mükelleflerin, BTRANS ile veri gönderebilmeleri için öncelikli kullanıcı 
kodu, şifre ve parola almaları gerekmektedir. Bunun için Başkanlığın Uygulama ve 
Veri Yönetimi Daire Başkanlığına ıslak imzalı bir dilekçe gönderilerek kullanıcı kodu, 
şifre ve parola talep edilir. Gönderilecek dilekçelerinde mükellefler ne amaçla veri 
gönderimi gerçekleştirmek istediklerini belirtmelidirler, bu şekilde verilecek 
kullanıcı koduna göre göndermek istedikleri veri formatına uygun tanımlamalar
yapılacaktır.

Konuyla ilgili blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.
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