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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 31.05.2018 

         Sayı  : 2018/35 
  

Değerli Müşterimiz;                 

 

 

  

 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 saylı Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

 

         Kanunun 10/13 üncü maddesinde düzenlenen; 

 

        -Yurt dışındaki bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi,  

 

        -Yurt içindeki bazı varlıkların kayda alınması, 

 

        -Yurt dışında elde edilen bazı kazançların Türkiye’ye getirilmesi, 

 

halinde bu varlıkların inceleme, tarhiyat ve vergileme dışında bırakılmasına ilişkin 

hükümlerini özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

1. Kapsam 

 

 Düzenleme üç başlık altında incelenmiştir. 

 -Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye’ye 

getirmeleri,  

 -Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup Türkiye’de bulunan, ancak 

kayıtlarda yer almayan bazı varlıklarının kayda alınması,  

 -Tam mükellef gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlarını 

Türkiye’ye getirmeleri.  

2. Yurt Dışında Bulunan Varlıklar 

         Yurt dışında bulunan; 

 -Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,  

 -Aşağıdaki çerçevede 30.11.2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı 

kurumlara bildiren, 

 -Bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel 

kişiler, 

söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.  
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 2.1.Varlıkların Türkiye’ye getirilmesi 

 -Bildirilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesi; fiziken getirilmesi veya Türkiye’deki 

banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi anlamına 

gelmektedir.  

 -Bildirilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 

kullanılan ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 

30.11.2018 tarihine kadar kapatılmasında da kullanılabilir. İlgili kredilerin defter 

kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için 

Türkiye’ye getirilme şartı aranmaktadır. 

 -18.05.2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, 

yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının 18.05.2018 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış 

olması hâlinde; ilgili sermaye avanslarının 30.11.2018 tarihine kadar defter kayıtlarından 

düşülmesi kaydıyla bu varlıklar da Kanun kapsamında Türkiye’ye getirilmiş varlık 

olarak Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.  

 2.2.Ödenecek vergi 

 -Banka ve aracı kurumlar; kendilerine bildirilen varlıklar üzerinden %2 oranında 

vergi hesaplayarak bu vergiyi 31.12.2018 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi 

dairesine beyan ederek, ödeyeceklerdir. 

 -Söz konusu varlıkların 31.07.2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi veya yurt 

dışı kredi ödemesi ve sermaye avanslarına ilişkin işlemlerin bu tarihe kadar yerine 

getirilmesi halinde %2 vergi ödenmeyecektir.  

 -Bu kapsamda ödenen vergiler gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup 

edilemez.  

 2.3.Sağlanan avantajlar;  

 Yukarıda belirtilen koşullarda bildirilen, Türkiye’ye süresinde getirilen ve varsa 

üzerinden % 2 vergisi ödenen varlıklar hakkında;  

 -Hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.  

 -Vergi Usul Kanun’u uyarınca defter tutan mükellefler, bu kapsamda Türkiye’ye 

getirdikleri varlıklarını; dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine 

dâhil edebileceklerdir. Vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 

tespitinde dikkate almaksızın, işletmelerinden çekebileceklerdir.  

3. Yurt İçinde Bulunan Ancak Kanuni Defterlerde Kayıtlı Olmayan Varlıklar 

 -Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan 

ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını 30.11.2018 tarihine kadar vergi 

dairelerine beyan ederek, aynı süre içerisinde yasal defterlerine kaydedebileceklerdir.  

 -Beyan edilen varlıklar 30.11.2018 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde 

dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. 
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 -Yasal defterlere kaydedilen varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 

dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. 

 3.1.Ödenecek vergi;  

          Beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu 

vergi 31.12.2018 tarihine kadar vergi dairesine ödenecektir.  

          Söz konusu varlıkların 31.07.2018 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilerek, 

yasal defterlere kaydedilmesi halinde %2 vergi ödenmeyecektir.  

          Bu kapsamda ödenen vergiler gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup 

edilemez.  

 3.2.Sağlanan avantajlar;  

 Yukarıda belirtilen koşullarda beyan edilen ve varsa üzerinden % 2 vergisi 

ödenen varlıklar hakkında;  

 -Hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.  

 -Vergi Usul Kanun’u uyarınca defter tutan mükellefler, bu kapsamda Türkiye’ye 

getirdikleri varlıklarını; dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine 

dâhil edebileceklerdir. Vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 

tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.  

4. Varlık Barışına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 -Yurt dışında olup Türkiye’ye getirilen veya yurt içinde olup kanuni defterlere 

kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi 

uygulaması bakımından gider veya indirim olarak dikkate alınmamaktadır. 

 -Yurt dışında bulunan taşınmazlar kapsama dahil edilmemiştir.  

 -Varlıklara belli bir tarih itibariyle sahip olma ve bunu tevsik etme şartı 

aranmamaktadır.  

 -Beyan edilen varlıkların değeri ile sınırlı vergi mahsup imkânı tanınmamaktadır.  

5. Yurt Dışı Kazançların Türkiye’ye Getirilmesi 

 Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;  

 -31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri,  

 Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin 

satışından doğan kazançları,  

 Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak 

kazançları,  

 Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari 

kazançları,  

 -31.12.2018 tarihine kadar elde ettikleri;  
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 Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan 

kazançları,  

31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla, gelir veya kurumlar 

vergisinden müstesnadır.  

 Düzenlemeye ilişkin ikincil mevzuatın henüz yayımlanmamış olması nedeniyle, 

açıklamalarımız Kanun hükümleri ile sınırlandırılmıştır. Genel Tebliğ yayımlandığında 

ayrıca bültenimize konu edilecektir. Diğer taraftan konuyla ilgili soru/cevap tablosu 

aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Sorular Yurtiçi 
Yurtdışı 

Varlık Barışı'ndan Kimler Yararlanabilir ? 
Gerçek ve Tüzel 

Kişiler 

Gerçek ve Tüzel Kişiler 

Varlık Barışı Kapsamına Giren Varlıklar 

Nelerdir ? 

Para, Döviz, Altın, 

Menkul Kıymet ve 

Diğer Sermaye 

Piyasası Araçları, 

Taşınmazlar 

Para, Döviz, Altın, 

Menkul    Kıymet, ve 

Diğer Sermaye  Piyasası 

Araçları 

Varlıkların Türkiye’ye Getirilme Süresi Ne 

Kadardır? 
- 

Bildirimden İtibaren 3 

Ay 

Bildirim veya Beyan Nerelere Yapılabilir ? 
Sadece Vergi 

Dairelerine Beyan 

Banka, Aracı Kurumlara 

En Son Beyan Tarihi Ne Zamandır ?      31.11.2018 
     31.11.2018 

Beyan Edilen Varlıkların Deftere Kayıt 

Zorunluluğu Var mı ? 

Defter Tutmak 

Zorunda Olanlar İçin 

Kayıt  Zorunluluğu 

Vardır. 

Defter Tutmak Zorunda 

Olanlar İçin 

Kayıt  Zorunluluğu 

Yoktur 

Vergi Oranı Nedir? 

% 2 

(30.07.2018 tarihine 

kadar yok) 

% 2 

(30.07.2018 tarihine 

kadar yok 

Beyan Edilip Kayıtlara Alınan Varlıklarda 

Sermayeye İlave Zorunlu mu ? 

Sermayeye İlave 

Zorunlu Değil 

Sermayeye İlave 

Zorunlu Değil 

Beyan Edilen Taşınmazlar İçin 

Amortisman Ayrılabilir mi ? 

  Amortisman 

Ayrılamaz 

  - 

Birden Fazla Beyanda Bulunulabilir mi? Evet 
Evet 

Verginin Vergi Dairesine Son Ödeme 

Tarihi Ne Zamandır? 
31.12.2018 

         31.12.2018 

Varlıkların Yurdışı Kredilerin 

Kapatılmasında Kullanılmasında Son Tarih 

Ne Zamandır? 

- 

30.11.2018 

Varlıkların sermaye avanslarının 

Karşılanmasında Kullanılması Mümkün 

mü? 

- 

Evet 
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                                          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

Varlıkların Deftere Kaydı En Son Ne 

Zaman Yapılmalıdır 
30.11.2018 

İşletmeye getirmek 

isteğe bağlı 

31.10.2018’e Kadar Yurtdışında Elde 

Edilen İştirak Kazançları 

Ne Zamana Kadar Türkiye’ye Transfer 

Edilmelidir? 

- 

31.12.2018 


