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Sirküler Numarası : 2018 / 21 

Kanun Adı : 7143 Sayılı Kanunu  

Konusu : Varlık Barışı 

  

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin 13 üncü fıkrası 

ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları bir takım varlıkları beyan 

etmeleri ve gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri şartıyla bu varlıklarla ilgili serbestçe 

tasarruf etme imkanı getirilmiş ve bu varlıklara inceleme ve vergi muafiyeti imkanı 

getirilmiştir. 

 

 Varlık barışının ana esasları aşağıdaki gibidir;  

 

1) Varlık barışından kimler faydalanabilir?  

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri. 

 

2) Hangi varlıklar varlık barışı kapsamındadır?  

 

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

araçları  

• Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar  

• Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri 

bazı kazançları  

 

3) Yurtdışında bulunan varlıklar için son bildirim tarihi ne zamandır?  

 

Varlık barışından faydalanmak isteyenler; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30/11/2018 tarihine kadar 

Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirmeleri ve hesaplanan vergiyi 31.12.2018 

tarihine kadar ödemeleri durumunda söz konusu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilirler. 

  

4) Bildirilen varlıklar üzerinden ne kadar vergi hesaplanacak ve ne zaman 

ödenecektir?  

 

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 

oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir 

beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.  

 

5) Türkiye'de bulunan varlıklar için süreç nasıl işleyecektir?  



2 
 

 

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 kadar vergi dairelerine 

 

beyan edilecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem 

kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu 

takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 

tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen 

varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine 

kadar ödenir. 

 

6) Ödenen vergiler gider olarak dikkate alınabilir mi?  

 

Ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup 

edilemez, Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden 

çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider 

veya indirim olarak kabul edilmez.  

 

7) Beyan edilen varlıklara tanınan muafiyetler nelerdir?  

 

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve 

vergi tarhiyatı yapılmaz. Söz konusu varlıklar üzerinde istenildiği gibi tasarrufta 

bulunulabilir. 

  

8) Söz konusu varlıkların 31.07.2018 tarihinden önce transfer edilmesi veya 

defterlere kaydedilmesi durumunda ödenecek vergide indirim imkanı var 

mıdır?  

 

Yurtdışından bulunan varlıkların 31.07.2018 tarihinden önce Türkiye'ye transfer 

edilmesi durumunda % 2 vergi tarh edilmeyecektir. Türkiye'de bulunan varlıklarda ise söz 

konusu varlıkların 31.07.2018 tarihinden önce defterlere kaydedilmesi durumunda % 2 

olan vergi ödenmeyecektir. 

 

 

 
 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 
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