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Hatırlanacağı üzere, 13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de 529 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 

Bu Tebliğ ile 01/08/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere 
gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir. 

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil 
bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31/08/2021 günü sonuna kadar gerçek 
faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri 
gerekmektedir. 

GERÇEK FAYDALANICI'NIN TANIMI VE KAPSAMI 

Gerçek Faydalanıcı, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak 
kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya 
kişiler olarak tanımlanmıştır. 

Tüzel kişilerde; 

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

 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, 

 Yukarıdaki şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst 
düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı olarak kabul 
edilerek bildirime konu edilecektir. 

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde ise; 

 Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi 
ya da kişiler, 

 Bu şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde ise tüzel kişiliği 
olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da 
kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime 
konu edilmesi gerekecektir. 

GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLENLER 

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 01.08.2021 tarihi 
itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil); 

 Kurumlar vergisi mükellefleri, 

 Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, 

 Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri, 

 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 
temsilcileri söz konusu bildirimi vermek zorunda olacaktır. 

http://www.istanbulymm.com/
http://www.istanbulglobalbd.com/


SİRKÜ NO 2021 / 54 
 

Adnan Kahveci Bulvarı No: 198  Aker Plaza 34188 Bahçelievler – İstanbul / TÜRKİYE 
                                          Tel: 0212 452 89 19  Fax: 0212 452 89 78 
                               www.istanbulymm.com   www.istanbulglobalbd.com 

BİLDİRİMİN DÖNEMİ VE VERİLME ZAMANI 

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil 
bütün mükellefler ile diğer kişiler ilk bildirimlerini en geç 31/08/2021 günü sonuna 
kadar gerçek faydalanıcı elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri 
gerekmektedir. 

Kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve 
yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. 

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler; gerçek 
faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form 
ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. 

BİLDİRİMİN ŞEKLİ 

Kapsama girenler tarafından bildirim, Internet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara 
uygun şekilde elektronik ortamda Internet Vergi Dairesi üzerinden "gerçek faydalanıcıya 
ilişkin bildirim formu" doldurularak verilecektir. 

Söz konusu form İnternet Vergi Dairesinde “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” menüsünde 
uygulamaya açılmıştır. 
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İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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