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Sayı : BBDAS/2021-148
Konu : Gerçek Faydalanıcılara İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır
1)- Gerçek Faydalanıcılara İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır:
-

-

-

-

13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim yapılması düzenlenmiş
olup, “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer
Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.
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.
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, en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek
faydalanıcı bilgisini “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile elektronik
ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

2)- Gerçek Faydalanıcı Bilgilerinin Verilme Zamanı:
-

-

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
“gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile elektronik ortamda bildirmek
zorundadır.
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-

-

Yukarıda belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime
ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi
değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden 1 ay içerisinde bildirmeleri
gerekmektedir.
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 “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile elektronik
ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

3)- Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Vermek Zorunda Olan Mükellefler:
1/8/2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);
-

Kurumlar vergisi mükellefleri,
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.
-

-

Tedbirler Yönetmeliğinde 11/10/2006 tarihli ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan ve
tebliğde belirtilen kurum, kuruluş ve mükellefler 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.
Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün 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.

4)- Gerçek Faydalanıcıların Belirlenmesi:
Tüzel kişilerde;
-

-

Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
Tüzel kişiliğin %25’i 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,
Yukarıda belirtildiği şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en
üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

2

Tedbirler Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tüzel kişiliği olmayan
iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;
-

Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya
da kişiler,
Yukarıdaki şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği
olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da
kişiler,

üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir ve bildirime konu edilir.
Trust ve benzeri teşekküllerde;
-

Kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu
teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek
bildirime konu edilir.

5)- Diğer Hususlar ve Cezai Müeyyideler:
-

-

-

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından,
bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle
muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri
bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı
Kanunun 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, “gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme
zorunluluğu getirilen” 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.

Saygılarımızla.
BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin
özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili
kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek
zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
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