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Bireyler İçin CRS Kendi Kendine Sertifikasyon Formu 

Talimatlar 

Formu doldurmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. 

Ortak Bildirim Standardı'nı (CRS) benimseyen ülkelerde bulunan Citi ofislerinin bir hesap sahibinin vergi mükellefliği 
durumu hakkındaki belirli bilgileri toplaması ve bildirmesi gerekir. Citi'nin bu formda sağlanan belirli bilgileri ve finansal 

hesaplarınız ile ilişkili diğer finansal bilgileri, hesabınızın korunduğu ülkenin vergi yetkililerine yasal olarak bildirmesi 
gerekebileceğini lütfen unutmayın. Dolayısıyla yerel vergi yetkilileri, vergi mükellefi olduğunuz ülkedeki veya 
ülkelerdeki vergi yetkilileri ile bildirilen bilgileri paylaşacaklardır. 

Lütfen bu formu yalnızca hesap sahibi bir kişi (şahıs işletmesi sahibi ya da müteveffa dahil olmak üzere) ise 

doldurun. 

Hesap sahibi ve diğer terimlerin tanımları Ek'te yer almaktadır. 

Bir yıldız işareti (*) ile işaretlenmiş öğelerin doldurulmaları gerekir. 

Müşterek ya da birden fazla hesap sahipleri için her bir birey adına ayrı bir form kullanın. 

Bu kendi kendine sertifikasyon formunun yalnızca CRS amacıyla olduğunu lütfen unutmayın. Bu formun doldurulması, 

farklı şekilde ABD vergi amaçlarıyla gerekli olabilecek herhangi bir IRS Formu W-9, Form W-8 veya FACTA Kendi 
Kendine Sertifikasyonu'nun doldurulmasının yerine geçmez. 

Bu formu bir başkası adına dolduruyorsanız lütfen Bölüm 3'te hangi sıfatla imzaladığınızı (vasi, vekil, icra memuru, 

vekaletname sahibi vb.) belirtin. Bir ebeveyn veya yasal vasinin formu reşit olmayan bir hesap sahibi adına doldurması 
gerekir. 

Bu formu, tüzel bir kişi olan hesap sahibi için kullanmayın. Tröstler (tek bir mülk sahibi ya da müteveffa değil) bu 
amaçla tüzel kişiler olarak kabul edilmez. Bunun yerine Tüzel Kişiler İçin CRS Kendi Kendine Sertifikasyon Formu'nu 

kullanın.  

Bu Form, bu Form'u hatalı ya da eksik hale getiren bir koşul değişikliği olmadığı sürece geçerli olarak kalacaktır. Bu 
durumda Citi'yi bu tür bir değişiklik konusunda 30 gün içinde bilgilendirmeniz ve bize güncellenmiş bir CRS kendi 

kendine sertifikasyon sağlamanız gerekir. 

Finansal bir kurum olarak Citi, müşterilerine vergi tavsiyesi sağlamaz. Belirli herhangi bir ülkede vergi mükellefi olup 

olmadığınız konusunda sorularınız olması durumunda lütfen vergi danışmanınız ile iletişime geçin ya da vergi 
mükellefliğine ilişkin ülkelere ait bilgiler için OECD AEOI portalını şu adresten ziyaret edin: 

www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/ 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
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(Lütfen Bölüm 1-3'ü BÜYÜK HARFLERLE doldurun) 

Bölüm 1 – Bireysel Hesap Sahibi Kimlik Bilgileri 

A. Hesap Sahibinin Adı  

Soyadı/Soyadları: * 

Unvan: 

Adı: * 

İkinci Ad(lar) veya baş harfi: 

Şahıs işletmesi İşletme Adı:  

B. Geçerli İkamet Adresi:  

Satır 1 (örn. Ev/Apt/Süit Adı, Numara, Cadde):* 

Satır 2 (örn. Kasaba/Şehir/İl/Ülke/Eyalet):* 

Ülke:* 

Posta Kodu/Alan Kodu:* 

C. Posta Adresi: (lütfen yalnızca Bölüm B'de gösterilen adresten farklıysa doldurun) 

Satır 1 (örn. Ev/Apt/Süit Adı, Numara,Cadde): 

Satır 2 (örn. Kasaba/Şehir/İl/Ülke/Eyalet): 

Ülke: 

Posta Kodu/Alan Kodu: 

D. Doğum Tarihi* (YYYY-AA-GG) 

E. Doğum Yeri1 

Doğduğu İl 

Doğduğu Ülke 

1 Bölüm E'yi (Doğum yeri) hesabın korunduğu ülkenin iç yasaları kapsamında gerekmesi durumunda doldurun. 
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Bölüm 2 – Vergi Mükellefliği Ülkesi ve ilgili Mükellef Kimlik Numarası (TIN) veya eşdeğeri 

Lütfen Hesap Sahibi'nin vergi mükellefi olduğu ülkeyi veya ülkeleri (örn. gelir vergileri amacıyla ülkenin vatandaşı olarak 
kabul edildiğiniz yer) ve belirtilen her bir ülke için Hesap Sahibi'nin TIN'sini (varsa) belirten aşağıdaki tabloyu doldurun. 
Hesap Sahibi üçten fazla ülkede vergi mükellefi ise lütfen ayrı bir sayfa kullanın.  

TIN mevcut değilse lütfen aşağıda tanımlanan şekilde uygun neden A, B veya C'yi belirtin: 

Neden A - Hesap Sahibi'nin bir mükellef olarak gelir vergisine tabi olduğu ülke TIN'leri vermiyor. 

Neden B - Hesap Sahibi, bir TIN ya da eşdeğer bir numara alamıyor. (Bu nedenin seçilmesi durumunda lütfen Hesap 
Sahibi'nin neden bir TIN alamadığını aşağıdaki tabloda açıklayın.) 

Neden C - TIN'yi veren vergi mükellefliği yargı merciinin TIN'yi toplamak ve bildirmek adına Finansal bir Kurum'a ihtiyaç 
duymadığından hiçbir TIN gerekli değildir. 

Vergi mükellefi olunan ülke TIN (Vergi Mükellefi Kimlik Numarası) 
TIN gösterilmiyorsa 

NedenA, B veya C'yi girin 

1 

2 

3 

Yukarıda Neden B'yi seçtiyseniz aşağıdaki kutularda Hesap Sahibi'nin neden bir TIN alamadığını açıklayın. 

1 

2 

3 
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Bölüm 3 – Deklarasyonlar ve İmza* 
 

 

  

 
1. Bu deklarasyonda bulunulan tüm beyanların benim bilgim doğrultusunda doğru ve eksiksiz olduğunu deklare 
ediyorum. 
 
2. Hesap Sahibi ile ilgili bu Form'da sağlanan bilgilerin ve aynı zamanda da Form'un uygulandığı Finansal Hesap(lar) 
ile ilişkili finansal bilgilerin (örn. hesap bakiyesi veya değeri, gelir miktarı ya da alınan gayri safi hasılat) bu hesabın 
(hesapların) korunduğu ülkenin vergi yetkililerine bildirilebileceğini ve Ortak Bildirim Standardı (CRS) kapsamında 
Hesap Sahibi'nin Finansal Hesaplar'a ilişkin otomatik bilgi paylaşımı konusunda yetkin olan bu ülke yetkilileri 
arasındaki yasal sözleşme gereğince bir vergi mükellefi olabileceği bir başka ülkenin ya da ülkelerin vergi yetkilileri ile 
paylaşılabileceğini kabul ediyorum. 
 
3. Bu formun ilgili olduğu tüm hesapların Hesap Sahibi (ya da Hesap Sahibi yerine imza yetkisi olan kişi) olduğumu 
onaylıyorum. 
 
4. Hesap Sahibi'nin vergi mükellefliği durumunu etkileyen ya da işbu belgede yer alan bilgilerin hatalı veya eksik 
olmasına neden olan bir değişim olması durumunda bunun gerçekleşmesinden itibaren koşullardaki değişikliği Citi'ye 
bildirme ve uygun şekilde güncellenen bir CRS kendi kendine sertifikasyon sağlama yükümlülüğüm olduğunu 
anlıyorum. 
 
 
İmza:* ________________________________________________ 
 
Yazılı ad:* ________________________________________________ 
 
Tarih:* ________________________________________________ 
 
 
 
Not: Hesap Sahibi değilseniz, ancak bu formu Hesap Sahibi adına imzalamanız durumunda lütfen formu imzaladığınız 
kapasiteyi (örn. avukatın, infaz memurunun veya yöneticinin, ebeveyn ya da vasinin yetkisi) belirtin ve yetkinize ilişkin 
gerekli tüm belgeleri sağlayın. 
 
 
Kapasite: * ________________________________________________ 
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Bireyler İçin CRS Kendi Kendine Sertifikasyon Formu 
 
Tanımlı Terimler Eki 
 

 

 

"Hesap Sahibi" – Finansal bir Hesabın sahibi olarak listelenen veya tanımlanan kişi. Bir aracı, vasi, aday, imza 
yetkilisi, bir yatırım danışmanı, arabulucu ya da yasal koruyucu olarak bir başka kişi yararına Finansal bir 
Hesaba sahip olan kişi, Hesap Sahibi olarak kabul edilmez. Örneğin, ebeveynin yasal koruyucu olarak hareket 
ettiği bir ebeveyn/çocuk ilişkisi durumunda çocuk, Hesap Sahibi olarak kabul edilir. Ortak olarak sahip olunan 
bir hesap ile ilişkili olarak her bir ortak sahip, Hesap Sahibi olarak kabul edilir. Bir miras durumunda 
müteveffanın Hesap Sahibi olarak tanımlanması gerekir. 
 
"Kontrol Sahibi Kişi" – Bir tüzel kişi üzerinde kontrol uygulayan gerçek bir kişidir. Bu tanım, Finansal Eylem 
Görev Gücü Önerileri'ndeki (Şubat 2012'de kabul edildiği şekilde) Öneri 10'da (ve Yorum Notu'nda) açıklanan 
şekilde bir tüzel kişinin "intifa hakkı sahibi" terimine karşılık gelir. Bir tüzel kişi Hesap Sahibi'nin Pasif Finansal 
Olmayan Tüzel Kişi ("NFE") olarak kabul edildiği noktada Finansal bir Kurum'un söz konusu Kontrol Sahibi 
Kişilerin Raporlanabilir Yargı Mercii Kişiler olup olmadıklarını belirlemesi gerekir. Pasif bir NFE'nin Kontrol 
Sahibi Kişisi olmanız durumunda bu Form yerine Kontrol Sahibi Kişiler İçin CRS kendi kendine sertifikasyonu 
doldurmanız gerekir.  
 
"Tüzel Kişi" – Bir şirket, kuruluş, iş ortaklığı, tröst veya kurum gibi yasal bir kişi ya da yasal düzenleme. 
 
"Finansal Hesap" – Finansal bir Kurum tarafından korunan ve şunları içeren bir hesap: Mevduat Hesapları; 
Emanet Hesapları; belirli Yatırım Kuruluşlarındaki sermaye veya borç faizi; Nakit Değer Sigorta Sözleşmeleri ve 
Yıllık Gelir Sigorta Sözleşmeleri. 
 
"Katılımcı Yargı Mercii" – (i) Ortak Bildirim Standardı'nda ortaya konan ve finansal bilgilerin otomatik 
paylaşımı için gereken bilgileri sağlamak üzere bir anlaşmanın mevcut olduğu ve (ii) yayınlanmış bir listede 
tanımlanmış olan bir yargı mercii.  
 
"Raporlanabilir Yargı Mercii" – (i) Ortak Bildirim Standardı'nda ortaya konan finansal hesap bilgilerini 
sağlama konusunda bir yükümlülüğün olmasına ilişkin bir anlaşmanın mevcut olduğu ve (ii) yayınlanmış bir 
listede tanımlanmış olan bir yargı mercii.  
 
"Raporlanabilir Yargı Mercii Kişisi" - Söz konusu yargı mercii yasaları kapsamında Raporlanabilir Yargı 
Mercii'nde vergi mükellefi olan bir kişi. 
 
"TIN" – Mükellef Kimlik Numarası veya bir TIN olmadığı zaman işlevsel bir eşdeğeri. TIN, bir yargı mercii 
tarafından bir bireye ya da Tüzel Kişiye atanan veya söz konusu yargı merciinin vergi yasalarını uygulamak 
amacıyla bireyi ya da Tüzel Kişiyi tanımlamak için kullanılan harfler veya sayılardan oluşan benzersiz bir 
kombinasyondur. 
 

Bazı yargı mercileri TIN kullanmaz. Ancak bu yargı mercileri genellikle eşdeğer tanımlama düzeyine sahip 
("işlevsel olarak eşdeğer") yüksek bütünlüklü bazı diğer sayılar kullanırlar. Bireyler için bu tür numara türlerine 
örnekler sosyal güvenlik/sigorta numarasını, vatandaşlık kimliği/kişisel kimlik/hizmet kodu ve vatandaşlık 
kayıt numarasını içerir. 

Not:  Aşağıdaki seçilen tanımlar, bu formu tamamlamanızda size yardımcı olmak üzere sağlanmıştır. Bu tanımlar 
hakkında sorularınız olması ya da daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duymanız durumunda lütfen vergi danışmanınız ile 
iletişime geçin. 
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