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Sirküler 2013/6                                                       29.05.2013 

Konu: Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir 

 

Kamuoyunda Varlık Barışı olarak adlandırılan vergi düzenlemelerini de içeren 6486 sayılı 

Kanun, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz 

konusu kanunun 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklemiş olduğu Geçici 13.Maddesinde yer 

alan hükümler aşağıda özetlenmiştir.  

 

1-Bildirime Tabi Yurt Dışındaki Varlıklar 

Daha önce duyurduğumuz gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 85’inci 

madde ile “Yeni Varlık Barışı” uygulanması sağlanacak olup, gerçek veya tüzel kişileri 

ilgilendiren aşağıdaki düzenlemeler gerçekleşecektir.  

Kanundan yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip 

oldukları yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçları ile varlığı kanaat verici belgelerle kanıtlanan taşınmaz mallarını, 31/07/2013 tarihine 

kadar TL cinsinde rayiç bedelle Bankalar Kanunu’na ve SPK’ na göre faaliyette bulunan 

banka ve aracı kurumlara bildirebilir yada vergi dairesine beyan edebilirler. 

Beyan edilen değerler üzerinden % 2 oranında hesaplanan vergi beyanda bulunanlar 

tarafından ödenecektir. Banka ve aracı kurumlara yapılan bildirimler üzerinden hesaplanan % 

2 vergi sorumlu sıfatıyla bu kurumlarca beyan edilerek ödenecektir. 

 

Bildirimde bulunan mükelleflerin, kanun ile sağlanan vergi avantajlarından 

faydalanılabilmeleri için; Bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar 

para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının kanaat verici vesika ile 

belgeleyerek, Türkiye’ye getirecek veya Türkiye’deki banka ve aracı kurumlarda açılacak 

hesaplara transfer edeceklerdir 

 

Mükellefler yukarıdaki şekilde beyan edilen kıymetleri, bilanço esasına göre defter tutanlar, 

beyan tarihini takip eden ayın sonuna kadar defterlerine kaydedecek ve pasifte özel bir 

fonda takip edecektir. Kaydedilen Fon sadece sermayeye eklenebilecek olup, tasfiye 

halinde vergilendirilmeyecektir. Serbest meslek kazanç defteri ve işletme defteri tutanların da 

defterlerinde beyan ettikleri kıymetler yer alacaktır. 
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2- Vergi Avantajları 

Kanun hükmü gereği, bildirimde bulunulan varlıklar nedeni ile hiçbir surette vergi incelemesi 

ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Ayrıca 2013 öncesi dönemlere ilişkin olan ve 29 Mayıs 2013 

tarihinden sonra başlayan vergi incelemelerinde, gelir, kurumlar ve KDV yönünden bulunan 

matrah farklarından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilecek, bir fark 

kalması halinde kalan kısım üzerinden tarhiyat yapılabilecektir. Bu avantajdan faydalanmak 

için %2 oranında hesaplanan vergilerin süresinde ödenmesi şarttır. Bildirimde bulunulan 

tutarlar üzerinden ödenen vergiler hiçbir şekilde gider kaydedilemez, diğer vergilerden 

mahsup edilemezler. Beyan edilen taşınmazlar ve diğer kıymetler üzerinden amortisman 

ayrılamaz, satış halinde doğacak zararlar gelir ve kurumlar vergisi açısından gider ve indirim 

olarak kabul edilmezler. 

 

3. Yurt Dışı Kazançlarına İlişkin İstisnalar: 

Tam mükellefiyete tabi olan kişi ve kurumlar, 31 Ekim 2013 tarihi dahil bu tarihe kadar yurt 

dışında elde ettikleri; Kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan kurumlara ilişkin iştirak 

hisselerinin satışından doğan kazançlarını, iştirak kazançlarını ve iş yeri ve daimi temsilcilikleri 

vasıtasıyla elde ettikleri ticari kazançlarını, ve bu kurumların tasfiyesinden doğan kazançları 

Türkiye’ye transfer etmeleri halinde bu kazançlar gelir veya kurumlar vergisine tabi 

tutulmayacaktır. Bu kazançlar 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 31 Aralık 2013 tarihine kadar 

Türkiye ye transfer edilmelidir. 

 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da çeşitli değişiklikler yapan, 

örneğin  “Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için , bu 

maddenin (f) bendine göre prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş 

puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır “ hükmü gibi kurumunuzu ilgilendirebilecek 

diğer maddelerini de incelemenizi tavsiye ederiz. Kanunun tamamını görüntülemek için aşağıdaki 

linki kullanabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130529-11.htm 

 

Saygılarımızla; 

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 
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