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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 16.11.2018 

         Sayı  : 2018/88 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -Varlık Barışından Yararlanmak İsteyenlerin Kasım Ayı Sonuna Kadar Yapmaları 

Gereken İşlemler, 

         -Türkiye’de Mukim Olmayan (İkameti Bulunmayan) Yabancı Müşterilerden 

Yapılan Tahsilatlar Tevsik Kapsamındadır. 

 

         -Piyasada Bilinen Adıyla On Numara Yağın, Akaryakıt Olarak Kullanımında 

Fatura Tutarı Gider Kaydedilemez. 

-Şirketlere Verilen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Hizmetinde KDV Tevkifatı Söz 

Konusu Değildir. 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. Varlık Barışından Yararlanmak İsteyenlerin Kasım Ayı Sonuna Kadar Yapmaları 

Gereken İşlemler 

05.07.2018 tarih ve 2018/51 sayılı Özet Bültenimizde genel olarak açıklandığı 

üzere; 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10/13 maddesinde üç konuda 

düzenleme yapılmıştır. 

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

getirilmesi,  

-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 iştirak 

kazançları, iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından ve tasfiyesinden doğan kazançlar 

ile iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançların vergiden 

müstesna olarak Türkiye’ye getirilmeleri.  

Kanunun bu hükümlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ise 3 ve 4 seri no’lu 

tebliğlerde açıklanmıştır. Son olarak da Kanunun 10/13/h maddesi hükmü 6 ay 

uzatılmıştır. 
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Buna göre, 31.03.2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilenler de dahil 

olmak üzere;  

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

yurt dışında satışından doğan kazançlar,  

-Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde edilen iştirak 

kazançları,  

-Yurtdışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari 

kazançlar  

gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan ve 

31.03.2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançlar da gelir 

ve kurumlar vergisinden istisna edilecektir.  

Bu duyurumuz; söz konusu uygulamaları detaylı olarak açıklamak için değil, 

“Varlık Barışı” olarak adlandırılan, yurt dışındaki bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ile 

Türkiye’de olup da kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların kayda alınması 

uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, herhangi bir yeni düzenleme veya süre 

uzatımı yapılmadığı taktirde, 2018 yılı Kasım ayı sonuna kadar yapmaları gereken 

işlemleri hatırlatmak maksadıyla hazırlanmıştır.  

1.1.Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi 

Kapsam ve bildirim 

Kanun kapsamında, yurt dışında bulunan;  

      • Para,  

      • Döviz,  

      • Altın,  

      • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 

 

için uygulamadan yararlanmak isteyenler, 3 no.lu Tebliğin 1 no.lu Ekinde yer alan Form 

ile 2 nüsha olarak 30 KASIM 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar bankalara veya (menkul 

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara 

bildirimde bulunmak zorundadırlar.  

Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim 

nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka 

dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilir.  

Kanundan yararlanma şartları 

Kanundan yararlanılabilmesi için;  

-Bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen % 2 oranındaki verginin 31.12.2018 tarihine 

kadar ödenmesi, 
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       -Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye 

getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba 

transfer edilmesi şarttır.  

Bu şartları yerine getiren kişiler hakkında, bildirdikleri veya beyan ettikleri varlıklar 

nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu husus 

kanunla güvence altına alınmıştır.  

Varlıklar Türkiye’ye nasıl getirilecektir?  

Varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden maksat;  

-Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki 

olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı 

kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,  

-Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba 

transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir. 

 

1.2.Türkiye’de bulunan varlıkların beyanı 

 

  Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, 

ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan;  

-Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 

taşınmazlar,  

-30/11/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar beyannameyle, (3 no’lu tebliğ 3 no’lu 

ek) 

-Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan 

beyan edilebileceği gibi elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.  

Ancak yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda 

vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de elektronik 

ortamda vermek zorundadırlar.  

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince 

%2 oranında tarh edilecek vergi, beyanda bulunan mükellefler tarafından 31.12.2018 

tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenecektir.  

1.3.Bildirilen veya beyan edilen varlıkların kayda alınması, 

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar; banka veya aracı kurumlara bildirildiği 

veya vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla (yani en geç 30 Kasım 2018 tarihine 

kadar) 3 no.lu Tebliğ’de belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenen Türk Lirası karşılığı 

bedelleriyle yasal defterlere kaydedilebilecektir.  

1.4.Sonuç olarak 

Uygulamada “Varlık Barışı” olarak adlandırılan, yurt dışındaki bazı varlıkların 

Türkiye’ye getirilmesi ile Türkiye’de olup da kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların 

kayda alınması imkanlarından yararlanmak isteyenlerin 30 Kasım 2018 (bu tarih dahil) 
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tarihine kadar yukarıda açıklandığı şekilde bildirimde veya beyanda bulunmaları 

gerekmektedir.  

Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olarak Türkiye’ye 

getirilen /getirilecek istisna kazançlarla ilgili olarak ise herhangi bir bildirimde 

bulunmaya gerek yoktur. Bu gelirler getirildiği yılın gelir veya kurum kazancına dahil 

edilecek ve ilgili yıla ait beyannamelerde istisna olarak dikkate alınacaktır.  

2. Türkiye’de Mukim Olmayan (İkameti Bulunmayan) Yabancı Müşterilerden 

Yapılan Tahsilatlar Tevsik Kapsamındadır. 

 

Bilindiği üzere tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik 

zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü 

tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve 

ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. 

 

           Bu kapsamda örneğin; 

          -Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, 

          -Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin, 

          -İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü 

tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda,  

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca 

düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. 

          Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türkiye'de mukim olmayan (ikamet 

etmeyen) yabancılara yapılan mal ve hizmet teslimlerine ilişkin olarak bu kişilerce 

bedelin Türkiye'de ödenmek istenilmesi durumunda söz konusu bedelin banka, benzeri 

finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi 

gerekmektedir. 

         Bahse konu ödemelerin/tahsilatların aracı finansal kurumlar kanalıyla 

yapılmaması durumunda, ilgililere V.U.K’na göre ceza tatbik edilmektedir. Her bir işlem 

için şirketlerde 1.600 TL den az olmamak üzere tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük 

cezası kesilir. (VUK mük. md:355) (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 28.09.2018 tarih ve 

11395140/868784 sayılı özelgesi)  

3. Piyasada Bilinen Adıyla On Numara Yağın, Akaryakıt Olarak Kullanımında 

Fatura Tutarı Gider Kaydedilemez. 

Akaryakıt tanımına girmediği halde bu amaçla kullanılan ürünler, piyasada on 

numara yağ olarak ifade edilmektedir. Bu yağın akaryakıt ürünlerine karıştırılması veya 

doğrudan kullanımı Petrol Piyasası Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir. 

Araçlarda akaryakıt olarak kullanılmak üzere satın alınan on numara yağa ilişkin 

harcamalar fatura karşılığı olsa dahi kazanç tespitinde gider olarak dikkate alınması 

mümkün bulunmamaktadır. (Kütahya Defterdarlığının 10.03.2015 tarih ve 

61504625/1718-15 sayılı özelgesi) 
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4. Şirketlere Verilen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Hizmetinde KDV Tevkifatı Söz 

Konusu Değildir. 

Şirketlerce alınan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, KDV Genel Uygulama Tebliğinde 

tevkifat uygulanması gereken hizmetler arasında sayılmadığından, tevkifat uygulaması 

kapsamında bulunmamaktadır. 

 

                             Saygılarımızla 

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


