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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 05.12.2018 

         Sayı  : 2018/92 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -Varlık Barışında Süreler 6 Ay Uzatılmıştır. (405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

 

        -Ayni Holding Bünyesinde veya Grup İçinde Döviz Cinsinden Borçlanmalar 

 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. Varlık Barışında Süreler 6 Ay Uzatılmıştır. (405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)  

 

          7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin 13 numaralı 

fıkrası ile aşağıda belirtilen üç konuda düzenleme yapılmıştır. 

 

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

getirilmesi (7143 s. Kanun, Md.10/13-a),  

 

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

kayıtlarda yer almayan bazı varlıklarının kayda alınması (7143 s. Kanun, Md.10/13-e),  

 

        -Tam mükellef gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında elde ettikleri iştirak kazançları, 

yurt dışında bulunan iştirak hisselerinin elden çıkarılması veya tasfiyesinden doğan 

kazançlar ile yine yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde 

ettikleri ticari kazançların vergiden müstesna olarak Türkiye’ye getirilmeleri (7143 s. 

Kanun, Md.10/13-h).  

 

         Yapılan değişiklikle; 

 

        -30.11.2018 olan bildirim ve beyan tarihleri 31.05.2019 tarihine,  

 

        -31.12.2018 olan % 2 oranındaki vergiyi ödeme süreleri ise 30.06.2019 tarihine 

uzatılmış olmaktadır.  

 

          Buna göre,  
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         -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 31 MAYIS 2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bankalara 

veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı 

kurumlara bildirimde bulunmak zorundadırlar.  

 

          Bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen % 2 oranındaki verginin 30.06.2019 tarihine 

kadar ödenmesi (Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak 

%2 oranında hesapladıkları vergiyi, 30.06.2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi 

sorumlusu sıfatıyla ve 3 no.lu Tebliğin 2 no.lu Ekinde yer alan beyanname ile bağlı 

bulundukları vergi dairesine beyan edeceklerdir. Beyan edilen varlıkların değerleri 

üzerinden, vergi dairelerince %2 oranında tarh edilecek vergi, 30.06.2019 tarihine kadar 

banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir. Doğal olarak banka 

ve aracı kurumların bu vergiyi bildirimde bulunan kişilerden daha önce tahsil etmeleri 

gerekir.) 

          Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde (yani en geç 

31.08.2019 tarihine kadar) Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı 

kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.  

 

        -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, 31 MAYIS 2019 tarihine (bu tarih dahil) 

kadar 3 no.lu Tebliğin 3 no.lu Ekinde yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi 

yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra 

no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 

elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.  

 

         Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek 

zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 

elektronik ortamda vermek zorundadırlar.  

 

         Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %2 

oranında tarh edilecek vergi, beyanda bulunan mükellefler tarafından 30.06.2019 

tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenecektir. 

2. Ayni Holding Bünyesinde veya Grup İçinde Döviz Cinsinden Borçlanmalar  

          Bilindiği üzere T.C. Merkez Bankası “Sermaye Hareketleri Genelgesinin” 38 inci 

maddesi gereğince, firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırması mümkün 

bulunmamaktaydı. Yine bankaların veya finans kurumlarının köprü kredi ya da buna 

benzer uygulamalarla anılan genelgeye aykırı hareket etmeleri durumunda Bakanlığa 

bildirim zorunluluğu mevcuttu. 

          Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.11.2018 tarih ve 30275 sayılı yazısına istinaden, 

T.C. Merkez Bankası “Sermaye Hareketleri Genelgesinin” 38 inci maddesinde değişiklik 

yapmıştır. 
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         Buna göre; 

        -İşlemin aynı holding veya grup içinde gerçekleştirilmesi,  

        -Borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla,  

        -Borçlandırma işlemine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı 

beyanına istinaden, 

        -Yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesi, 

mümkün hale gelmiştir. 

          Yapılan değişiklikle; kredi işleminin aynı holding bünyesinde veya grup içinde 

gerçekleştirilen borçlandırmalarda takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, 

işlem bedellerinin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden, yurt 

içindeki ilgili hesaplara aktarılması mümkündür. 

          Bu düzenlemeyle artık aynı holding bünyesinde veya grup içindeki şirketler 

borçlanmaya ilişkin para aktarılması (transfer edilmesi) işlemini döviz cinsinden 

gerçekleştirilebileceklerdir. Ancak bu türden borçlanmaların Türk Lirası olarak takibinin 

yapılması zorunludur.  

          Bankalar ve finansal kuruluşlar dışında, Türkiye’de yerleşik olan bir firmanın; 

         -Aynı holding bünyesinde veya grup içinde olmayan başka bir firmaya, 

         -Aynı grup içindeki bir firmaya, 

döviz kredisi kullandırması mümkün bulunmamaktadır. 

 

                            Saygılarımızla 

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

 


