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Sirküler Numarası : 2018 / 24 

Kanun Adı : 7143 Sayılı Kanunu  

Tebliğ Adı : Seri No:3  

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. 

 

Bu Bağlamda 4 Temmuz 2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazetede 7143 sayılı 

Kanun ile ilgili 3 Seri Nolu Tebliğ yayımlanmıştır. 

 

1. Amaç  

 

7143 sayılı Kanun ile ilgili 3 Seri Nolu Tebliğ ile aşağıda yer alan maddeler ile 

ilgili açıklamalar yapılmıştır. 

 

➢ Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması 

 

➢ Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası 

araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına 

alınabilmesi 

 

➢ Yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna 

edilmesi 

 

2. Yurtdışındaki Varlıklara İlişkin Bildirim 

 

➢ Gerçek ve Tüzel Kişiler 30/11/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar yurt dışında bulunan 

para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’deki 

banka veya aracı kurumlara bildirmeleri halinde bu varlıklarını serbestçe tasarruf 

edebileceklerdir. 

 

➢ Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 18/5/2018 

tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar, Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya 

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

kurumlara bildirilebilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin 



2 
 

olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

3. Türkiye’ye Getirme Şartı 

 

➢ Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin 

vadesinde ödenmesi ve bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten 

itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı 

kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. 

 

4. Türkiye’ye Getirme Şartının İstisnası 

 

➢ Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 

kullanılan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en 

geç 30/11/2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter 

kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için 

Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini 

kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları 

tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmektedir. 

 

5. Vergi Sorumlusu ve Verginin Ödenmesi 

 

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

hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi sorumlusu 

sıfatıyla ve Ek-2'de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan 

edecektir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince %2 oranında 

tarh edilen vergi, 31/12/2018 tarihine kadar banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu 

sıfatıyla ödenecektir 

 

6. Türkiye'de bulunan varlıkların beyanı ve Verginin Ödenmesi 

 

➢ 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 Ek-3’te 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. 

 

➢ Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %2 

oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, 31/12/2018 tarihine (bu 

tarih dahil) kadar ödenecektir. 

 

7. Türkiye’ye Getirilen Varlıklar ile Kanuni Defterlere Kaydedilen 

Varlıkların İşletmeden Çekilebilmesi 
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➢ Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, Türkiye’ye getirilen varlıklar 

ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, 

dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dahil edilebileceği 

gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 

tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir. 

 

8. Vergi Ödenmeyecek Haller  

 

31/7/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar; 

 

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

araçlarının; 

 

       -  Bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi, 

 

       - 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan ve yurt dışındaki banka 

veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin defter kayıtlarından düşülerek 

kapatılmasında kullanılması, 

 

       - 18/5/2018 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle, bu tarih itibarıyla 

kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının karşılanmış olması halinde, söz 

konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi, 

 

➢ 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 taşınmazlarının beyan edilerek kanuni defterlere 

kaydedilmesi halinde, bu varlıklara ilişkin olarak vergi tarh edilmeyecektir. 

 

9. Vergi İncelemesi Ve Tarhiyat 

 

➢ Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

yapılmaması imkanından yararlanılabilmesi için; 

 

     -   Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde 

ödenmesi, 

 

        -  Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde 

Türkiye’ye getirilmesi ya da 

Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi 

gerekmektedir. 

 

 
 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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