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Bilindiği üzere; 13.07.2021 tarih 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Sıra No.lu VUK Genel 
Tebliği hükümleri doğrultusunda; 

 Kurumlar vergisi mükellefleri, 
 Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, 
  Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan birisi, 
  Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, 
 Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, 

mütevellileri veya temsilcileri, 
gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi vermek zorundadır. 
 
Bildirimin Verilme Zamanı: 
 Kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar 

vergisi beyannamesi ekinde, 
 
 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, 
 
 Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirme yükümlülüğü bulunanların 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,  

vermesi gerekmektedir. 
 
 Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan Kollektif Şirketler, Eshamsız Komandit Şirketler ve 

Adi Ortaklıklar için gerçek faydalanıcı bilgisinin bildirilmesi: 
 
 Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, 
  Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan birisi, 
  Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, 
için 31 Ağustos 2022 tarihi sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisinin GİB İnternet Vergi Dairesi 

sisteminden verilmesi gerekmektedir. 
 
Bildirim; İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak 

verilecektir. 
(Açıklayıcı bilgiler “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formuna Ait Bilgiler” bölümündedir.) 
 
Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülün GİB internet vergi dairesi şifresi ile  
İnternet Vergi Dairesi’ne giriş yapınız.  

 
Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri / Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu seçeneğini tıklayınız.  
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https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/21/07-13-Vergi%20Usul%20Kanunu%20Genel%20Tebli%C4%9Fi%20(S%C4%B1ra%20No%20529).pdf
https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/21/07-13-Vergi%20Usul%20Kanunu%20Genel%20Tebli%C4%9Fi%20(S%C4%B1ra%20No%20529).pdf
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Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Girişi seçeneğini tıklayınız.  

 
Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülün bilgilerini giriniz. 
 
Türü  : (Kollektif şirket / Eshamsız komandit şirket / Adi ortaklık) seçilecek 
Yıl : 2022 seçilecek 
Ay : Ağustos seçilecek 
Ülke : TR – Türkiye seçilecek 
İl  : Seçilecek 
İlçe : Seçilecek 
Adres : Adres bilgisi girişi yapılacak. 

 
Düzenleyen Bilgileri alanını doldurunuz. 

 
Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler alanını doldurunuz.  

 
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 faydalanıcı bilgisi bildirimi verilmesine ilişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim. 
 
Saygılarımla, 
 
Naci ALKAN 
Başkan 
 
 

 GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ 
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https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Gh/22/08-26-Ger%C3%A7ek%20Faydalan%C4%B1c%C4%B1%20Bilgisi%20Bildirimi.pdf



