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Bilindiği üzere, 529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca kurumlar vergisi 
mükellefleri, gerçek faydalanıcı bildirimini geçici vergi beyannamesi ve yıllık kurumlar vergisi 
beyannamesi ekinde, kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler ise 
gerçek faydalanıcı bilgilerini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir form 
ile elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğde yer alan geçici madde 
uyarınca kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ilk gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi Ağustos 
ayında internet vergi dairesi üzerinden yapılmıştır. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca, “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu”nun kurum geçici vergi 
beyannamesine de eklendiğine ilişkin duyuru yayımlanmıştır. 

1-Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Yapılacak Bildirim  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinde yayınlanan duyuruda, gerçek faydalanıcı bildirim 
formunun e-beyanname sisteminde kurum geçici vergi beyannamesi ekine eklendiği açıklanmıştır. 

Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde "Gerçek Faydalanıcıya 
İlişkin Bilgiler" kulakçığında yer almaktadır. İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim 
formunu veren ve bu bildirimde beyan ettiği bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan kurumlar 
vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "Gerçek 
Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" tablosuna bilgi girişi yapmasına gerek bulunmamakta olup, kulakçıkta 
yer alan kutucuğu işaretlemesi yeterli olacaktır. İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirim formunu 
vermeyen veya verilen formda yer alan bilgilerinde değişiklik olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin 
Bilgiler" tablosuna sadece değişen bilgileri değil, tüm faydalanıcılara ait bilgileri girmeleri 
gerekecektir. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler Tablosu 
aşağıdaki gibidir. 
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2-Yıl İçinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi 

Söz konusu tebliğin 6. maddesi uyarınca kurumlar vergisi mükelleflerinin yeni mükellefiyet tesis 
ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet 
tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. 

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri her ne kadar geçici vergi beyannameleri ile kurumlar vergisi 
beyannamesi ekinde ilgili bildirim formunu düzenli olarak verecek olsalar da bildirime konu bilgilerde 
herhangi bir tarihte değişiklik olması halinde, tebliğ hükmüne göre, bu değişikliği bir ay içerisinde 
bildirmek zorundadırlar. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca ayrıca bir açıklama yapılmadıkça söz konusu 
değişiklik bildirimlerinin yine İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

 
 
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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