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ABD İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA ÜLKE BAZLI 
RAPORLARIN (CbCR) DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN İKİ TARAFLI 
YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASI İMZALANMIŞTIR 
 
 
Amerika Birleşik Devletleri’nin vergi idaresi Internal Revenue 
Service (IRS) internet sitesinde, 24.11.2021 tarihinde, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ile ABD arasında Ülke Bazlı Raporların 
(CbCR) otomatik değişimine imkan veren İki Taraflı Yetkili 
Makam Anlaşması (Bilateral Competent Authority Arrangement – 
BCAA)’nın imzalandığını ilan etmiştir.  
 
Söz konusu Yetkili Makam Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için 
iç mevzuata göre onay süreçlerinin tamamlanması 
gerekmektedir. Eğer onay süreçleri 2021 yılı sonuna kadar 
tamamlanırsa nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi ABD’de 
bulunan çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim olan 
işletmelerinin, 2020 hesap dönemi itibariyle bağlı bulundukları 
işletme grubuna ilişkin olarak Gelir İdaresi’ne CbCR beyan etme 
yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu işletmelerin sadece 
bildirimde bulunması yeterli olacaktır. 
 
Söz konusu duyuruya ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 

https://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table

