
 

  

    

Transfer Fiyatlaması Uygulamasında Ülke Bazlı Rapor Beyan  

Tarihi Uzatılmıştır 

Duyuru No: 2021/22 

İstanbul 25.02.2021 

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'da değişiklik 

yapılmasına ilişkin 2151 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ve 4 no.lu tebliğ kapsamında belirtilen 

koşullara uygun çok uluslu işletmelerin nihai ana işletmesi ve bunların bünyesinde yer alan 

Türkiye'de mukim şirketlerin 2019 yılı Ülke Bazlı Raporlamasına ilişkin olarak 31.12.2020 

tarihi olarak belirlenmiş olan son yükleme tarihi Sirküler 2 ile 26 Şubat 2021 tarihine 

ertelenmişti. 
 

22/02/2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlanmış olduğu sirkülerde belirtildiği 

üzere, 26 Şubat 2021 tarihine ertelenmiş olan ÜBR beyanları için ek bir erteleme getirilmiştir. 

Buna göre yeni beyan tarihleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 
 

 Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme 

gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de 

biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla 

gönderilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar 

uzatılmıştır. 
 

 Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme 

gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap 

dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine 

ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

 

Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 

Mart/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri; nihai ana işletmesi veya vekil 

işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının ise Haziran/2020 ve sonraki 

tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı raporları, ilgili özel 

hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda 

sunulmalıdır. 
 

2019 hesap dönemine  ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı 

raporlamaya ilişkin bildirim formunu, 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi 

Dairesinde yer alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak 

İdareye sunan işletmelerin, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların 

değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin 

değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu bildirim formunu yeniden vermesine gerek 

bulunmamaktadır. 
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