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Sirküler 2013/5                                                       23.05.2013 

Konu: Yeni Varlık Barışı 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 24.04.2013 tarihinde Bakanlar Kurulunca meclise gönderilerek, alt 

komisyonlarda görüşülüp kabul edilmiştir. Tasarının yasalaşması beklenmektedir. 

 

Tasarıda, Yeni Varlık Barışı kapsamında Yurtdışı Varlıklarla Barış Sağlanacak olup, gerçek ve 

tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin 

Türkiye’ye getirilmesi, taşınmazlardan kayda alınması suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ; 

sahip olunan söz konusu kıymetlerin banka ve aracı kurumlara ya da vergi dairelerine 

bildirilmek ve cüzi bir oranda vergi ödenmek suretiyle kayda alınması amaçlanmaktadır. 

Tasarı yasalaşırsa; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 85’inci madde eklenerek “Yeni 

Varlık Barışı” uygulanması sağlanacak olup, gerçek veya tüzel kişileri ilgilendiren aşağıdaki 

düzenlemeler gerçekleşecektir. 

Anılan madde ile gerçek veya tüzel kişilerin 15.04.2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt 

dışında bulunduğu kanaat verici belgelerle kanıtlanan; para, altın, döviz. menkul 

kıymet, Diğer sermaye piyasası araçları ve  varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen 

taşınmazları, Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle bankalara, aracı kurumlara ya da vergi 

dairelerine 31.07.2013 tarihine kadar beyan etmeleri durumunda Kanun’dan yararlanmaları 

mümkün olacaktır. Bu kapsamda beyan edilen değerler, kanuni defterlere beyan tarihini 

takip eden ay sonuna kadar kaydedilecek, bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı 

açılacaktır. Sermayenin cüz’ü olan fon tutarı sermayeye ilave edilebilir, başka bir amaçla 

kullanılamaz ve işletmenin tasfiyesi durumunda ise vergilendirilmez. Beyan edilen varlıklar 

üzerinden % 2 oranında vergi hesaplanıp vergi dairesine ödenecektir. Banka ve aracı 

kurumlara beyan edilen varlıklarda ise banka ve aracı kurumlar %2 oranında hesapladıkları 

vergiyi, bildirimi takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi dairesine beyan 

ederek, aynı sürede ödemeleri gerekir. Bu şekilde ödenen bu vergiler hiçbir suretle gider 

yazılmayacak ve başka vergilere de mahsup edilemeyecektir. 

Beyan edilen varlıklar için amortisman ayrılmayacağı gibi, elden çıkarılma esnasında oluşan 

zararlar indirim konusu yapılmayacaktır. 
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Ayrıca tam mükellef kişi ve şirketler; merkezi yurt dışında bulunan kurumlardan elde ettikleri 

iştirak hissesi satış kazançlarını, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan kurumlardan elde 

ettikleri iştirak kazançlarını, yurt dışı işyeri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla elde ettikleri ticari 

kazançlarını 31.10.2013 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, Geçici 85. 

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren anılan tarihe kadar Türkiye’ye transfer etmeleri 

kaydıyla gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanacaklardır. Merkezleri Türkiye de 

bulunmayan şirketlerin tasfiyesinden doğan kazançlarda aynı tarihe kadar Türkiye’ye transfer 

edilmesi kaydıyla gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceklerdir. 

 

Saygılarımızla; 

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer sirküler ve makaleler için: www.alanymm.com 

 

http://www.alanymm.com/

