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Bildirim Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar 

1. Amaç 

Bu açıklamalar, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirimin sunulması konusunda Çok Uluslu İşletmeler 

(ÇUİ) grubuna bağlı Türkiye’de bulunan işletmeler için yapılmıştır. 

2. Genel Açıklamalar 

Form doldurulurken aşağıdaki genel talimatların göz önünde bulundurulması gerekmektedir: 

- Tüm bilgiler (metinsel ve sayısal) Türkçe olmalıdır. 

- Bütün alanların bu rehberde yer alan açıklamalara uygun olarak doldurulması zorunludur. 

- Gerekli görülmesi durumunda Bölüm 1, Bölüm 2 ve Bölüm 4’e ilave açıklamalar yapılabilir. 

3. Detaylı Açıklamalar 

3.1. Giriş 

Bağlı bulunduğunuz ÇUİ grubunun raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminde 

konsolide grup gelirinin* 750 milyon Avro veya üzerinde olup olmadığını belirtmeniz gerekmektedir. 

(Örnek: 2019 hesap dönemi ile ilgili olarak, çok uluslu işletmeler grubunun konsolide grup geliri 2018 

hesap dönemi için 750 milyon Avro veya üzerinde ise 2019 hesap dönemi için ülke bazlı rapor 

hazırlanması gerekmektedir.) 

“Evet” seçeneğini işaretlerseniz altında açılacak kutucuğa konsolide grup geliri tutarını Avro olarak 

yuvarlama/kısaltma yapmadan girmeniz gerekmektedir. 

750 milyon Avro olan haddin hesaplanmasında, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap 

dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından duyurulan döviz alış kurlarının 

ortalaması dikkate alınmalıdır. 

“Hayır” seçeneğini işaretlerseniz (yukarıdaki koşulların işletmeniz için sağlanmadığı anlamına gelir) 

“Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim yapmanıza gerek bulunmamaktadır.” mesajını göreceksiniz. 

3.2. Bölüm 1 – Nihai Ana İşletmenin Bilgileri 

Bu bölüm, ÇUİ grubunun nihai ana işletmesi ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

- ÇUİ grubunun adı/unvanı, 

- Nihai ana işletmenin adı/unvanı (Türkiye’de bulunan işletmeler için Ticaret Sicil Gazetesinde yer 

alan adı/unvanı, diğer işletmelerin ise tam adı/unvanı yazılmalıdır.), 

- Nihai ana işletmenin vergisel açıdan mukim olduğu ülkenin adı ve kodu (ISO 3166-1 Alpha-2 

standart ülke kodlarına uyumlu olarak otomatik olarak seçilecektir.), 

- Nihai ana işletmenin tam adresi, 

- Nihai ana işletmenin vergi kimlik numarası. 

Nihai ana işletme Türkiye’de mukim bir işletme ise vergi kimlik numarası, mukim olmayan bir 

işletme ise vergi kimlik numarası veya kimlik numarası vb. (TIN/ID) bilgilerin girilmesi 

gerekmektedir. 

3.3. Bölüm 2 – Raporlayan İşletme Bilgileri 

Bu bölümde, ÇUİ grubu adına ülke bazlı raporu sunacak olan işletme (raporlayan işletmenin) 

bilgilerine yer verilmelidir. 
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Raporlayan işletmenin türü olarak nihai ana işletme, vekil işletme veya işletme seçeneklerinden biri 

seçilmelidir. 

Raporlayan işletme nihai ana işletme ise Bölüm 1’de girilen bilgiler bu bölümün ilgili yerlerine sistem 

tarafından otomatik olarak getirilecektir. Ancak, raporlayan işletmenin nihai ana işletme olmaması 

durumunda; 

- Raporlayan işletmenin adı/unvanı (Türkiye’de bulunan işletmeler için Ticaret Sicil Gazetesinde yer 

alan adı/unvanı, diğer işletmelerin ise tam adı/unvanı yazılmalıdır.), 

- Raporlayan işletmenin vergisel açıdan mukim olduğu ülkenin adı ve kodu (ISO 3166-1 Alpha-2 

standart ülke kodlarına uyumlu olarak otomatik olarak seçilecektir.), 

- Raporlayan işletmenin tam adresi, 

- Raporlayan işletmenin vergi kimlik numarası. 

Raporlayan işletme Türkiye’de mukim bir işletme ise vergi kimlik numarası, mukim olmayan bir 

işletme ise vergi kimlik numarası veya kimlik numarası vb. (TIN/ID) bilgilerin girilmesi 

gerekmektedir. 

Ayrıca, ülke bazlı raporlama ile ilgili raporlanan hesap döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini 

belirtmeniz gerekmektedir. 

3.4. Bölüm 3 – Türkiye’de Bulunan İşletme Bilgileri 

Bu bölüm, ÇUİ grubunun Türkiye’de bulunan işletmeleri hakkında aşağıdaki bilgileri içeren excel 

tablosu formatında hazırlanıp sisteme yüklenmelidir: 

Çok Uluslu İşletmeler grubuna bağlı Türkiye’de bulunan İşletmelerin listesi 

Sıra No Vergi Kimlik Numarası İşletme Adı/Unvanı 

1   

2   

…   

   

3.5. Bölüm 4 – İletişim Bilgileri 

Bu bölüm, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirimi sunan işletme hakkındaki bilgileri içerir. 

- Türkiye’de bulunan bütün işletmeler adına bu bildirimi yapan işletmenin adı/unvanı, 

ÇUİ grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de mukim bir işletme olması durumunda, bu 

bildirimin nihai ana işletme tarafından yapılması gerekmektedir.  

Nihai ana işletmenin Türkiye’de mukim olmayan bir işletme olması durumunda, ülke bazlı 

raporlamaya ilişkin bildirimin, Bölüm 3’de listelenen işletmelerden biri tarafından yapılması 

gerekmektedir. 

- İşletmenin vergi kimlik numarası, 

- İletişim kurulacak kişinin adı/unvanı, 

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim ile ilgili iletişime geçilecek kişiye ilişkin bilgilerin girilmesi 

gerekmektedir. 

- İletişim kurulacak e-posta adresi, 

- İletişim kurulacak kişinin telefon numarası. 
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*Konsolide grup geliri; konsolide finansal tablolarda yer alan hasılatı ifade eder. Bu hasılata, konsolide 

finansal tablolarda ayrı gösterilmesi halinde esas faaliyetlerden diğer gelirler ve yatırım faaliyetlerinden 

gelirler de dahil edilir. 

 

 


