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                  30.07.2021 

                Sirküler, 2021/26 

 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu getirilmiştir. 

 

13 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 529 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile; 

bazı gerçek ve tüzel kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir.  

 

Bu düzenleme; 

 Vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin 

bilinmesi, 

 Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla, 

Getirilmiştir. 

 

Söz konusu Tebliğde Gerçek faydalanıcı; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai 

olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişi 

olarak tanımlanmıştır. 

 

 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 

 Tüzel kişiliğin gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra 

yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler 

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

kişiler 

 Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde en 

üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler 

 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 edilir.  
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Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam 

edenler dâhil); 

a)     Kurumlar vergisi mükellefleri; 

b)     Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak,  

c)     Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri, 

d)     Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, 

e)  Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı 

ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, 

Verecektir. 

 

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini 

geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecektir. 

 

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. 

 

Yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğinin, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay 

içerisinde bildirilmeleri gerekmektedir. 

 

İlk bildirimin; Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en 

geç 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda verilmesi 

gerekmektedir.  

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

https://www.gib.gov.tr/node/153729 

 

Bilgilerinize Sunarız. 

     Saygılarımızla, 

                                                                                           PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

https://www.gib.gov.tr/node/153729

