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SİRKÜLER 

13 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 529 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde 

tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim 

zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme 

zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğin tamamı 

ekte yer almakta olup, bildirime ilişkin hususlar ana hatlarıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilenler 

1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan; 

a. Kurumlar vergisi mükellefleri ile 

b. Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan 

biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de 

mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya 

temsilcilerine, 

gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir. Gerçek faydalanıcı; tüzel kişi veya tüzel 

kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan 

gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir. 

Ayrıca Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edilmesi 

halinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığına 

bildirmeleri gerekmektedir. 

Tüzel Kişilerde Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi 

Tüzel kişilerde;  

a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,  

b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından 

şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak 

kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, 

 c) (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine 

sahip gerçek kişi ya da kişiler,  

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir 

Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir başka şirketten 

kaynaklanıyorsa belirleme GİB tarafından İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan aşağıda yer alan açıklama 

dikkate alınarak yapılacaktır. 



“Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir başka şirketten 

kaynaklanıyorsa bu şirketlerin de açıklama alanında belirtilerek hisse oranı örnekte anlatılan şekilde 

hesaplanmalıdır. Örneğin, A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan 

X kişisinin, A şirketine ilişkin bildirimde %80 x %40 = %32 oranında hisse sahibi olduğunun bildirilmesi 

gerekecektir. Ayrıca, hangi şirketler aracılığıyla dolaylı ortak olduğu da tablo üzerinde yer alan açıklama 

alanında belirtilecektir. 

Bir gerçek kişinin hissedarlığının hem doğrudan hem de bir başka tüzel kişi ortaklığı nedeniyle dolaylı 

olması durumunda, formun “Ortaklık Şekli” kısmını “doğrudan ve dolaylı” olarak bildirip “Şirketteki Hisse 

Oranı” kısmına doğrudan ve yukarıdaki şekilde hesaplanan dolaylı hisselerinin toplam değeri 

bildirilecektir.” 

 

Bildirimin Verilme Süresi 

Kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin ilk bildirimlerini, en geç 31 Ağustos 

2021 günü sonuna kadar elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim 

formu” doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.  

İlk bildirimden sonraki bildirimler kurumlar vergisi mükellefleri tarafından geçici vergi beyannameleri ve 

yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yapılacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer 

mükellefler ile diğer kişiler bildirimlerini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına “gerçek 

faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile elektronik ortamda vereceklerdir. 

Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan kâğıt ortamında verilmek istenen 

bildirimler hiçbir şekilde kabul etmeyecek, elektronik ortam dışında gönderilen bildirimler verilmemiş sayılacaktır. 

Bildirim formu, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk 

sözleşmesi bulunan SMMM veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) 

bulunan YMM aracılığıyla da gönderilebilecektir.  

 

Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım 

-Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip 

eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

-Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul 

Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur. 

-Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimi 

ile vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde, 4 üncü maddede yer 

verilen mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi 

halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Gelir İdaresi 

Başkanlığına bilgi verilir. 

 

İyi çalışmalar dilerim. 
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