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             13 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve 

doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla 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 açıklanmıştır. 

Tebliğe göre gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri 

dahil bütün mükellefler ile diğer kişilerin ilk bildirimi en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar bir form ile ve 

elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göderilmiştir. Tebliğin 6/1. Maddesine göre bildirim yapma 

yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve 

yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde de bildirmek zorundadır. (Bakınız,2021/117 Sayılı Sirkülerimiz) 

           529 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya         
başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, GİB tarafından anılan Tebliğin 7 inci maddesi    
uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine de eklenmiştir. 

         Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümünde “Gerçek Faydalanıcıya 
İlişkin Bilgiler” kulakçığında yer almaktadır. 

         İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim formunu veren ve bu bildirimde beyan ettiği 
bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi 
beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” tablosuna bilgi girişi 
yapmasına gerek bulunmamakta olup, kulakçıkta yer alan kutucuğu işaretlemesi yeterli olacaktır. 

         İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirim formunu vermeyen veya verilen formda yer alan bilgilerinde    
değişiklik olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümünde 
yer alan “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” tablosuna sadece değişen bilgileri değil, tüm 
faydalanıcılara ait bilgileri girmeleri gerekmektedir. 
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