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GERÇEK FAYDALANICI BILGISI BILDIRIMI
A. GİRİŞ
13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile vergi kaçakçılığı ile ilgili mücadele açısından büyük önem arz eden gelirlerin/servetlerin
arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi amacına yönelik tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin
gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru şekilde tespit edilebilmesi, 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.

B. GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU
Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1/8/2021 tarihi itibarıyla
faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);
a) Kurumlar vergisi mükellefleri,
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 temsilcileri,
vermek zorundadırlar.
Ayrıca; 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve buna ilişkin
Tedbirler Yönetmeliğinin uygulanmasında yükümlü sayılan ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari
vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri
tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.
C. GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ DÖNEMİ VE VERİLME ZAMANI
Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen 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.
İlk bildirim 31.08.2021 tarihine kadar İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla verilecektir.
Yükümlülerce gerçek faydalanıcının yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime
ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini,
değişikliğin gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde formla bildirmeleri gerekmektedir.
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D. GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİNİN ŞEKLİ
Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, kurumlar vergisi
mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim yapması gereken diğer kişiler ise bildirim formu ile
bildirim yaparlar. Bildirimler elektronik olarak yapılmak zorundadır.
Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu beyannameler
aracılığıyla; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa
telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirirler. İlk bildirim
31.08.2021 tarihine kadar bildirim formuyla yapılacaktır.
Kapsama giren mükellefler ve diğer kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu,
parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul
edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden
onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son
günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.
“Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu”, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi
ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir
veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali
müşavirler aracılığıyla da gönderilebilir.
Bildirimin yapılmasının ardından bildirimin hatalı veya eksik olduğunun anlaşılması durumunda
bildirimin bu maddede belirtilen usullerde yeniden verilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.
Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün
mükellefler ile diğer kişilerin, ilk bildirimi en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı
bilgisini oluşturulan form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.
Sirküler tarihi itibariyle İnternet Vergi Dairesinde bildirim için ilgili bölüm henüz aktive edilmemiştir.
Bildirimi vermeyen yükümlülere VUK hükümlerine göre özel usulsüzlük cezası düzenlenecektir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
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