
 

  

 

Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Olan Çok Uluslu İşletmelerin 
30.10.2020 Tarihine Kadar Tamamlaması Gereken  

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu  

Duyuru No: 2020/62 
İstanbul 12.10.2020 

 

4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel 
Tebliğ”in Geçici 1. maddesi ile 2019 hesap dönemine ilişkin olarak yapılması gereken ülke 
bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun 30.10.2020 tarihi akşamına kadar verilmesi 
gerekmektedir. 

Buna göre, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, 2019 hesap dönemine ve 1 Ocak 
2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30 Ekim 2020 günü 
saat 23:59’a kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun 
şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir. 

Konuyla ilgili olarak 1 Ekim’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından https://intvrg.gib.gov.tr/ 
intvrg_duyuru/duyurular.html adresinde bir duyuru yayınlanmıştır. 

Duyuruda “Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri arasında yer alan “Ülke 
Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu”, 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 
Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar gereğince, "İnternet 
Vergi Dairesi > Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından kullanıma açılmıştır.” şeklinde 
açıklama yapılmıştır. 

Yapılan açıklamaya göre, Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu gönderecek 
mükelleflerin öncelikle bağlı bulundukları vergi dairelerinden “Ülke Bazında Raporlama” 
yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. 

Ülke bazlı raporlama yapmak çok uluslu işletmeler grubunun 2019 hesap döneminde toplam 
konsolide grup geliri 750 Milyon Avro ve üzerinde olma şartı bulunmaktadır. 

Buna göre, ana merkezi Türkiye’de olsun olmasın konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve 
üzerinde olan çok uluslu işletme gruplarına bağlı tüm şirketler söz konusu formu online olarak 
doldurmak ve İdare’ye göndermekle yükümlüdürler. 

Kapsama giren tüm şirketlerin söz konusu form ile; 

• Nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları, 
• Grup adına hangi işletmenin raporlama yaptığını ve 
• Raporlanan hesap dönemi hakkındaki bilgileri 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildireceklerdir. 

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, tüm grup şirketleri adına tek bir şirket 
tarafından verilecektir. Buna göre, her şirketin ayrı ayrı form doldurmasına gerek 
bulunmamaktadır. 

 

 



 

  

Dolayısıyla, kapsama giren tüm Türk ve yabancı sermayeli şirketlerine 30 Ekim 2020 
günü saat 23:59’a kadar;  

• Öncelikle bağlı oldukları vergi dairesinden Ülke Bazında Raporlama yetkisi olan 
kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları, 

• Ana merkezi Türkiye’de bulunan gruplardan raporlamada bulunacak ana 
şirketin kendisi ve sadece Türkiye’deki grup şirketleri adına formu doldurmaları 
(yurtdışı iştiraklere söz konusu formda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.) 

• Ana merkezi Türkiye dışında bir ülkede bulunan şirketlerin ise kendi adlarına 
veya Türkiye’de birden fazla grup şirketi var ise aralarından seçecekleri bir 
şirketin kendisi ve diğer şirketler adını bildirim formunu doldurması ve 
"İnternet Vergi Dairesi > Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından formu 
doldurmaları gerekmektedir. 

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formuna (EK-5) ekte yer almaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member of JPA International 
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