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GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU 
İNTERNET VERGİ DAİRESİNDE UYGULAMAYA AÇILMIŞTIR 
  
2021 / 88 sayılı Sirkülerimizde de belirtildiği üzere, 529 No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile kurumlar vergisi 
mükellefleri ile Tebliğde belirtilen diğer kişi ve kurumlara, 
gerçek faydalanıcı bilgilerini bildirim zorunluluğu getirilmiştir. 
 
Tebliğ’in 5/1maddesine göre, Tüzel kişilerde; 

 
a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek 

kişi ortakları, 
 
b)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, 

 
c)(a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit 

edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip 
gerçek kişi ya da kişiler, 

 
gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu 
edileceği belirtilmiştir. 
 
Ayrıca Tebliğ’in 5/2 ve 5/3 maddelerine göre tüzel kişiliği 
olmayan iş ortaklığı gibi teşekküllerde tüzel kişiliği olmayan 
teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya 
da kişilerin, bu şekilde gerçek faydalanıcının tespit 
edilememesi halinde ise  tüzel kişiliği olmayan teşekkül 
nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da 
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Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
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BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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kişilerin gerçek faydalanıcı olarak kabul edilip bildirime konu edileceği belirtilmiştir. 
 
Söz konusu Tebliğ’in Geçici 1’inci maddesine göre bildirim yükümlülüğü getirilen 
kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükellefler ile diğer kişilerin en geç 
31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini Tebliğ’de 
yayımlanacağı belirtilen Form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
bildirmesi gerekmektedir.  
 
Söz konusu Bidirim Formu İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi 
Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır. 
 
Ayrıca internet vergi dairesinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.  
 

• Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir 
başka şirketten kaynaklanıyorsa bu şirket(ler)in de açıklama alanında 
belirtilerek hisse oranı örnekte anlatılan şekilde hesaplanmalıdır. A şirketinin 
%80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan X kişisinin, 
A şirketine ilişkin bildirimde %80 x %40 = %32 oranında hisse sahibi olduğu 
bildirimi yapılmalıdır. Ayrıca hangi şirket(ler) aracılığıyla dolaylı ortak olduğu 
tablo üzerinde yer alan açıklama alanında belirtilmelidir. 

 
Bir gerçek kişinin hissedarlığının hem doğrudan hem de bir başka tüzel kişi 

ortaklığı nedeniyle dolaylı olması durumunda, formun “Ortaklık Şekli” kısmını 
“doğrudan ve dolaylı” olarak bildirip “Şirketteki Hisse Oranı” kısmına doğrudan 
ve yukarıdaki şekilde hesaplanan dolaylı hisselerinin toplam değeri 
bildirilmelidir. 

 
• Trust ve trust benzeri yasal oluşumlarda gerçek faydalanıcının tüzel kişi olması 

durumunda açıklama alanında bahse konu tüzel kişiliğin gerçek faydalanıcı olma 
sebebi, hisse oranı belirtilmelidir. Örnek: Yurt dışında kurulu bir trustın 
mütevellisi C şirketi ise C şirketinin %25’den fazla hissesine sahip olan Y gerçek 
kişisi trustın gerçek faydalanıcısıdır. 
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