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SİRKÜLER (2018’89) 

 

Konu: 7143 Sayılı Kanunun 10’ncu Maddesinin 13’ncü Fıkrasında Yer Alan, Varlık Barışına İlişkin 

Bildirim İle %2 Oranındaki Vergi Ödeme Sürelerinin Altı Ay Uzatılması. 

 

Cumhurbaşkanı Karar Sayısı 405 kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10’ncu maddesinin 

13’ncü fıkrasının, (a) - (b) - (c) ve (e)  bentlerinde yer alan; ve aşağıda tadat edilen varlıkların; 

  

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

tüzel kişilerce yurda getirilmesi, keza gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve 

Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmeyen (yer almayan),  para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları 30.11.2018 tarihine kadar 

olan bildirim süreleri ile bu bildirimlerini banka, aracı kurum veya vergi dairesine yapmaları halinde, 

beyan edilen kurumlara 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gereken %2 oranındaki verginin ödeme 

süreleri, mezkur kanunda verilen yetki çerçevesinde, süre bitim tarihlerinden itibaren, altı ay sürelerle 

uzatılmıştır. 

 

Uzatmaya ilişkin 7143 sayılı kanunun 10’ncu maddesinin 13’ncü fıkrasının, (a), (b), (c) ve (e) bentleri 

ile uzatıma ilişkin yeni sürelerin yar aldığı değişikliği ihtiva eden kanun metni aşağıda yer almaktadır.  

 

“Diğer Hükümler  

 

Madde 10 : 

(13) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 

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 ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı 

kazançları hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır. 

 

a) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu 

fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30.05. 2019 (30/11/2018) tarihine kadar Türkiye’deki banka veya 

aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. 

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

hesapladıkları vergiyi, 30.06.2019 (31/12/2018) tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir 

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

c) (a) bendi kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 

kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 

30.05.2019 (30/11/2018) tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından 

düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı 

aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. 
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e) 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, 30.05.2019  (30/11/2018) tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen söz 

konusu varlıklar, 30.05.2019 (30/11/2018) tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate 

alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. 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, 

30.06.2019 (31/12/2018) tarihine kadar ödenir.”  

 

(Resmi Gazete; 30.11.2018 tarih 30611 Mükerrer sayılı) 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


