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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 30.05.2019 

         Sayı  : 2019/60 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                                        
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı  

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

         -Varlık Barışında Bildirim ve Beyanda Bulunma Süresinin Son Günü 31.05.2019 

Tarihidir. 

 

         -Ticaret Bakanlığınca Devlet Yardımları Rehberi Yayınlanmıştır. (Mayıs/2019) 

 

         -Defter-Beyan Sistemi Mobil Uygulamalarına Ekleme Yapılmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özeti 

 

1. Varlık Barışında Bildirim ve Beyanda Bulunma Süresinin Son Günü 

31.05.2019 Tarihidir. 

 

         Bilindiği üzere 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Varlık Barışı 

uygulamasındaki süreler altı ay uzatılmıştı. (30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı R.G.) 

 

         Buna göre; 

 

        -Bildirim ve beyan tarihleri 31.05.2019 tarihinde, 

 

        -% 2 oranındaki vergiyi ödeme süreleri ise 30.06.2019 tarihinde, 

 

sona ermektedir. 

 

          Düzenleme 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 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.  
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          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. 

          Varlık Barışı kapsamındaki işlemin mahiyeti ve son müracaat tarihleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

İşlemin Mahiyeti Son Müracaat Tarihi 

  

Yurt dışındaki varlığın banka veya 

aracı kurumlara bildirimi 

31 Mayıs 2019 

Yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye 

getirilmesi veya banka veya aracı 

kurumdaki bir hesaba transferi 

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay 

Banka ve aracı kurumların kendilerine 

bildirilen varlıklara ilişkin hesaplanan 

vergiyi vergi dairesine beyanı 

30 Haziran 2019 

Yurt dışındaki varlığın yurt dışındaki 

kredilerin kapatılmasında kullanılması 

31 Mayıs 2019 
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Yurt içindeki varlıkların vergi dairesine 

beyanı 

31 Mayıs 2019 

Beyan edilen varlıklar nedeniyle 

hesaplanan verginin ödemesi 

30 Haziran 2019 

Yurt içindeki varlıkların yasal defterlere 

kaydı 

31 Mayıs 2019 

 

     

2. Ticaret Bakanlığınca Devlet Yardımları Rehberi Yayınlanmıştır. (Mayıs/2019) 

 

           Rehberde devlet yardımları aşağıdaki başlıklar halinde yer almaktadır. 

 

          -İhracata Yönelik Devlet Yardımları, 

 

          -Hizmet Sektörüne Yönelik Devlet Yardımları, 

 

          -Türk Eximbank Destekleri, 

 

          -Serbest Bölgelerde Yatırım ve Faaliyetlere Sağlanan Devlet Destekleri, 

 

          -Diğer Destek Uygulamaları, 

 

          -İthalat Politikaları Önlemleri ve İthalata İlişkin Uygulamalar, 

 

          -Ürün Güvenliği Uygulamaları,  

 

          -Lisanslı Depoculuk Sistemine Yönelik Destekler, 

 

          -Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, 

 

           Devlet Yardımları Rehberine (Mayıs/2019) T.C. Ticaret Bakanlığının web 

sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 

3. Defter-Beyan Sistemi Mobil Uygulamalarına Ekleme Yapılmıştır. 

          Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından; Defter-Beyan Sistemi mobil uygulamalarında 

“Mali Bilgilerim” bölümüne “Kira Geliri”, “Kesinti”, “Ücret”, “Gayrimenkul Satışı” ve 

“Sigorta” bilgileri eklenmiştir.  

 

          Söz konusu bilgilerin sözleşme imzalanan mali müşavir/meslek odası tarafından 

görülebilmesi için mükelleflerin sisteme giriş yaparak “Mali Bilgilerim” kısmından izin 

vermesi (yetkilendirme yapması) gerekmektedir. 

 

                                      Saygılarımızla 

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


