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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 529)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Gel�rler�n/servetler�n arkasındak� gerçek �s�mler�n b�l�nmes� verg� kaçakçılığı �le mücadele

açısından büyük önem arz etmekted�r. Ülkem�z�n de üyes� bulunduğu Ekonom�k İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Teşk�latı Verg�
Amaçlarına Yönel�k Şeffaflık ve B�lg� Değ�ş�m� Küresel Forumu (Küresel Forum), verg� kaçakçılığıyla mücadele
amacına yönel�k olarak çalışmalar yürütmekted�r. Bu bağlamda, Küresel Forum, faal�yetler� gereğ� şeffaflık ve b�lg�
değ�ş�m� konusunda ülkeler�n uyması gereken uluslararası asgar� standartlar oluşturmuş olup tüzel k�ş�l�kler�n ve tüzel
k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller�n gerçek faydalanıcısının b�l�nmes� hususu standardın unsurlarından b�r�d�r. Bu konu, suç
gel�rler�n�n aklanması ve terör�zm�n f�nansmanının önlenmes� amacıyla Mal� Eylem Görev Gücü tarafından bel�rlenen
tavs�yelerde de karşılık bulmaktadır.

(2) Bu kapsamda, tüzel k�ş�ler ve tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller�n gerçek faydalanıcı b�lg�s�n�n güncel, tam
ve doğru b�r şek�lde tesp�t ed�leb�lmes� amacıyla gerçek faydalanıcının bel�rlenmes�ne ve b�ld�r�lmes�ne �l�şk�n olarak
b�ld�r�m zorunluluğu get�r�len mükellefler�n kapsamı, b�ld�r�m�n şekl�, b�ld�r�mde bulunulacak dönem, b�ld�r�m verme
zamanı, b�ld�r�m�n gönder�lme usulü �le uygulamaya �l�şk�n d�ğer usul ve esasların bel�rlenmes� bu Tebl�ğ�n konusunu
teşk�l etmekted�r.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ uygulamasında;
a) Gerçek faydalanıcı: Tüzel k�ş� veya tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller� n�ha� olarak kontrolünde bulunduran

ya da bunlar üzer�nde n�ha� nüfuz sah�b� olan gerçek k�ş� veya k�ş�ler�,
b) Tedb�rler Yönetmel�ğ�: 10/12/2007 tar�hl� ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının ve Terörün F�nansmanının Önlenmes�ne Da�r Tedb�rler Hakkında
Yönetmel�ğ�,

c) Trust: B�r malvarlığının bel�rl� b�r lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması �ç�n, malvarlığının mal�k� olan
sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu malvarlığının yönet�m�, kullanımı ya da sözleşmede bel�rt�len d�ğer
tasarruflarda bulunulması amacıyla sözleşmey� �cra eden b�r mütevell�n�n kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan
hukuk� �l�şk�y�,

�fade eder.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 3/11/2011 tar�h�nde �mzalanan ve 3/5/2017 tar�hl� ve 7018 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ve 1/7/2018 tar�h�nde yürürlüğe g�ren Verg� Konularında Karşılıklı İdar� Yardımlaşma
Sözleşmes�, yürürlüktek� Ç�fte Verg�lend�rmey� Önleme Anlaşmaları �le 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul
Kanununun 148, 149, 152/A ve 256 ncı maddeler� ve mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (4) numaralı
bend�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Gerçek faydalanıcı b�lg�s� b�ld�r�m� verme zorunluluğu get�r�lenler
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğ�n konusunu teşk�l eden gerçek faydalanıcı b�lg�s� b�ld�r�m�n�, b�ld�r�m verme

süres�n�n başladığı 1/8/2021 tar�h� �t�barıyla faal olan (tasf�ye �şlem� devam edenler dâh�l);
a) Kurumlar verg�s� mükellefler�,
b) Kollekt�f ş�rketlerde ş�rket� tems�le yetk�l� k�mse veya ortak, eshamsız komand�t ş�rketlerde komand�te

ortaklardan b�r� ve ad� ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sah�p k�ş�, Türk�ye’de yönet�m merkez� olan veya
Türk�ye’de muk�m yönet�c�s� olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzer� teşekküller�n yönet�c�ler�, mütevell�ler�
veya tems�lc�ler�,

vermek zorundadırlar.
(2) Ayrıca; Tedb�rler Yönetmel�ğ�nde 11/10/2006 tar�hl� ve 5549 Sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının

Önlenmes� Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan;
a) Bankalar,
b) Bankalar dışında banka kartı veya kred� kartı düzenleme yetk�s�n� ha�z kuruluşlar,
c) Kamb�yo mevzuatında bel�rt�len yetk�l� müesseseler,
ç) F�nansman ve faktor�ng ş�rketler�,
d) Sermaye p�yasası aracı kurumları ve portföy yönet�m ş�rketler�,
e) Ödeme kuruluşları �le elektron�k para kuruluşları,
f) Yatırım ortaklıkları,
g) S�gorta, reasürans ve emekl�l�k ş�rketler� �le s�gorta ve reasürans brokerler�,



ğ) F�nansal k�ralama ş�rketler�,
h) Sermaye p�yasası mevzuatı çerçeves�nde takas ve saklama h�zmet� veren kuruluşlar,
ı) Kıymetl� Madenler ve Kıymetl� Taşlar P�yasasına �l�şk�n saklama h�zmet� �le sınırlı olmak üzere Borsa

İstanbul Anon�m Ş�rket�,
�) Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket� �le kargo ş�rketler�,
j) Varlık yönet�m ş�rketler�,
k) Kıymetl� maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar �le bu �şlemlere aracılık edenler,
l) Cumhur�yet altın s�kkeler� �le Cumhur�yet z�ynet altınlarını basma faal�yet� �le sınırlı olmak üzere Darphane

ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
m) Kıymetl� madenler aracı kuruluşları,
n) T�caret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar �le bu �şlemlere aracılık edenler,
o) İş mak�neler� dâh�l her türlü den�z, hava ve kara nak�l vasıtalarının alım satımı �le uğraşanlar �le bu

�şlemlere aracılık edenler,
ö) Tar�h� eser, ant�ka ve sanat eser� alım satımı �le uğraşanlar veya bunların müzayedec�l�ğ�n� yapanlar,
p) M�ll� P�yango İdares� Genel Müdürlüğü, Türk�ye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı dâh�l tal�h

ve bah�s oyunları alanında faal�yet gösterenler,
r) Spor kulüpler�,
s) Noterler,
ş) Savunma hakkı bakımından d�ğer kanun hükümler�ne aykırı olmamak ve 19/3/1969 tar�hl� ve 1136 sayılı

Avukatlık Kanununun 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası �le alternat�f uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında �fa ed�len
meslek� çalışmalar neden�yle ed�n�len b�lg�ler har�ç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayn� hak kurulması ve
kaldırılması, ş�rket, vakıf ve dernek kurulması, b�rleşt�r�lmes� �le bunların �dares�, devred�lmes� ve tasf�yes� �şler�ne
�l�şk�n f�nansal �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar �le bu hesaplarda yer alan
varlıkların �dares� �şler�yle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,

t) B�r �şverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebec�, serbest muhasebec� mal� müşav�r ve yem�nl� mal�
müşav�rler,

u) F�nansal p�yasalarda denet�m yapmakla yetk�l� bağımsız denet�m kuruluşları,
ü) Kr�pto varlık h�zmet sağlayıcılar,
v) Tasarruf f�nansman ş�rketler�,
�le bunların şube, acente, tems�lc� ve t�car� vek�ller� �le benzer� bağlı b�r�mler� Gel�r İdares� Başkanlığı

tarafından talep ed�ld�ğ�nde müşter�ler� tarafından gerçekleşt�r�len �şlemler�n gerçek faydalanıcı b�lg�s�n� Başkanlığa
b�ld�rmek zorundadır.

(3) Merkez� yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, tems�lc� ve t�car� vek�ller� �le benzer� bağlı
b�r�mler� Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından talep ed�ld�ğ�nde müşter�ler� tarafından gerçekleşt�r�len �şlemler�n gerçek
faydalanıcı b�lg�s�n� Başkanlığa b�ld�rmek zorundadır.

Gerçek faydalanıcının bel�rlenmes�
MADDE 5 – (1) Tüzel k�ş�lerde;
a) Tüzel k�ş�l�ğ�n yüzde y�rm� beş� aşan h�sses�ne sah�p gerçek k�ş� ortakları,
b) Tüzel k�ş�l�ğ�n yüzde y�rm� beş� aşan h�sses�ne sah�p gerçek k�ş� ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından

şüphelen�lmes� veya bu oranda h�sseye sah�p gerçek k�ş� ortak bulunmaması durumunda, tüzel k�ş�l�ğ� n�ha� olarak
kontrolünde bulunduran gerçek k�ş� ya da k�ş�ler,

c) (a) ve (b) bentler� kapsamında gerçek faydalanıcının tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda, en üst düzey �cra
yetk�s�ne sah�p gerçek k�ş� ya da k�ş�ler,

gerçek faydalanıcı olarak kabul ed�lerek b�ld�r�me konu ed�l�r.
(2) Tedb�rler Yönetmel�ğ�n�n 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len tüzel k�ş�l�ğ� olmayan �ş ortaklıkları

g�b� teşekküllerde;
a) Tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller� n�ha� olarak kontrolünde bulunduran gerçek k�ş� ya da k�ş�ler,
b) (a) bend� kapsamında gerçek faydalanıcının tesp�t ed�lememes� hal�nde tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekkül

nezd�nde en üst düzeyde �cra yetk�s�ne sah�p gerçek k�ş� ya da k�ş�ler,
üst düzey yönet�c� sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul ed�l�r ve b�ld�r�me konu ed�l�r.
(3) Trust ve benzer� teşekküllerde; kurucular, mütevell�, yönet�c�, denetç� veya faydalanıcı sıfatını ha�z olanlar

ya da bu teşekküller üzer�nde nüfuz sah�b� olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul ed�lerek b�ld�r�me konu ed�l�r.
B�ld�r�m�n dönem� ve ver�lme zamanı
MADDE 6 – (1) B�ld�r�m yapma yükümlülüğü get�r�len kurumlar verg�s� mükellefler�, gerçek faydalanıcı

b�lg�s�n� geç�c� verg� beyannameler� ve yıllık kurumlar verg�s� beyannames� ek�nde b�ld�rmek zorundadır.
(2) Kurumlar verg�s� mükellefler� dışında kalan d�ğer mükellefler �le d�ğer k�ş�ler gerçek faydalanıcı b�lg�s�n�

her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gel�r İdares� Başkanlığına b�r form �le elektron�k ortamda b�ld�rmek zorundadır.
(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkrada bel�rt�lenler�n yen� mükellef�yet tes�s ett�rmes� veya daha önce b�ld�r�me

ekled�kler� b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde, yen� mükellef�yet tes�s�n� veya b�lg� değ�ş�kl�ğ�n�, bunların



gerçekleşt�ğ� tar�h� tak�p eden b�r ay �çer�s�nde b�ld�rmeler� gerekmekted�r.
B�ld�r�m�n şekl�
MADDE 7 – (1) Kurumlar verg�s� mükellefler� yıllık ve geç�c� verg� beyannameler�n�n ek�nde, kurumlar

verg�s� mükellefler� dışında kalan mükellefler �le b�ld�r�m yapması gereken d�ğer k�ş�ler �se dördüncü fıkrada bel�rt�len
b�ld�r�m formu �le b�ld�r�m yaparlar.

(2) B�ld�r�m yapma yükümlülüğü get�r�len kurumlar verg�s� mükellefler� söz konusu beyannameler
aracılığıyla; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, k�ml�k numaraları ve adresler�, varsa telefon, faks ve
elektron�k posta b�lg�ler� �le gerçek faydalanıcılığın sebeb�n� b�ld�r�rler.

(3) B�ld�r�m formu �le b�ld�r�m verme yükümlülüğü get�r�lenler, “gerçek faydalanıcıya �l�şk�n b�ld�r�m formu”
�le gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, k�ml�k numaraları, adresler�, varsa telefon, faks ve elektron�k
posta b�lg�ler� �le gerçek faydalanıcılığın sebeb�n� b�ld�r�rler.

(4) Kapsama g�ren mükellefler ve d�ğer k�ş�ler tarafından b�ld�r�m; İnternet Verg� Da�res�nde yer alan
açıklamalara uygun şek�lde elektron�k ortamda İnternet Verg� Da�res� üzer�nden “gerçek faydalanıcıya �l�şk�n b�ld�r�m
formu” doldurularak ver�lecekt�r.

(5) Kapsama g�ren mükellefler ve d�ğer k�ş�ler�n bağlı bulunduğu verg� da�res�nden kullanıcı kodu, parola ve
ş�fre almaları gerekmekted�r. Kağıt ortamında (elden veya posta �le) b�ld�r�m formu kabul ed�lmeyecekt�r. B�ld�r�m
formunun elektron�k ortamda ver�lm�ş sayılab�lmes� �ç�n s�stem üzer�nden onaylama �şlem�n�n yapılması şarttır.
Onaylama �şlem� en geç b�ld�r�m�n ver�lmes� gereken süren�n son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.

(6) B�ld�r�m�n elektron�k ortamda gönder�lmes� zorunlu olduğundan verg� da�res�
müdürlükler�/malmüdürlükler�, b�ld�r�m� kâğıt ortamında h�çb�r şek�lde kabul etmeyecekt�r.

(7) Elektron�k ortam dışında gönder�len b�ld�r�m ver�lmem�ş sayılacaktır.
(8) “Gerçek faydalanıcıya �l�şk�n b�ld�r�m formu”, mükellef tarafından b�zzat gönder�leb�leceğ� g�b� �lg�l�

dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmes� bulunan serbest muhasebec� mal� müşav�r veya gel�r veya kurumlar
verg�s� beyannames� tasd�k sözleşmes� (tam tasd�k sözleşmes�) bulunan yem�nl� mal� müşav�rler aracılığıyla da
gönder�leb�l�r.

(9) B�ld�r�m�n yapılmasının ardından b�ld�r�m�n hatalı veya eks�k olduğunun anlaşılması durumunda b�ld�r�m�n
bu maddede bel�rt�len usullerde yen�den ver�lmek suret�yle düzelt�lmes� gerekmekted�r.

D�ğer hususlar ve ceza� yaptırım
MADDE 8 – (1) Gerçek faydalanıcı b�lg�s� b�ld�r�m�ne konu ed�len b�lg�ler�n mükellefler tarafından,

b�ld�r�m�n ver�ld�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m yılının başından �t�baren 5 yıl süreyle muhafaza ed�lmes� gerekmekted�r.
(2) Bu Tebl�ğde yapılan düzenlemeler kapsamında b�ld�r�lmes� gereken b�lg�ler� b�ld�rmeyen, eks�k veya

yanıltıcı b�ld�r�mde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun �lg�l� ceza hükümler� tatb�k olunur.
(3) Mal� Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, �nceleme ve uluslararası b�lg�

değ�ş�m� �le verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından yapılacak araştırma ve �ncelemeler net�ces�nde, 4 üncü
maddede yer ver�len mükellef ve d�ğer k�ş�ler�n gerçek faydalanıcı b�lg�s�ne �l�şk�n hatalı kayıtların bulunduğunun
tesp�t ed�lmes� hal�nde, gerekl� ceza� �şlemler�n ve s�c�l kayıtlarında gerekl� değ�ş�kl�kler�n yapılab�lmes� amacıyla
Gel�r İdares� Başkanlığına b�lg� ver�l�r.

İlk b�ld�r�m
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek faydalanıcı b�lg�s� verme yükümlülüğü get�r�len kurumlar verg�s�

mükellefler� dâh�l bütün mükellefler �le d�ğer k�ş�ler�n, en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı
b�lg�s�n� 6 ncı madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len form �le elektron�k ortamda Gel�r İdares� Başkanlığına b�ld�rmeler�
gerekmekted�r.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


