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TARİH  : 29.08.2018 

NUMARA : 2018/85 

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/85 

Konu : Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun 
Genel Tebliği (Seri No: 4) 

 

18/08/2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Vergi ve Diğer 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;  

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının 
uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 3 seri no.lu Vergi ve Diğer Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliğinde gerekli 
değişiklikler yapılmıştır. 

Tebliğde varlık barışına ilişkin tereddüt yaşanan aşağıdaki hususlara yönelik açıklamalar 
yapılmıştır. 

1. Bildirimde Bulunan İle Varlığı Transfer Edenin Farklı Kişiler Olması Durumu 

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin varlık barışına ilişkin onüçüncü 
fıkrası kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi 
tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi için ise bildirilen tutarlara ilişkin 
tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin 
yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da 
aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. 

Bu Tebliğ ile yapılan açıklamaya göre, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’deki banka ya 
da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi 
ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden 
faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

2. Şirketlerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları Veya Vekilleri Dışındaki Kişilerce Tasarruf Edilen 
Varlıkların Şirket Adına Bildirim Ve Beyana Konu Edilmesi 

Bilindiği üzere, şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları 
adına varlık barışı kapsamına giren varlıkları 18/5/2018 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca 
düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, 
bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, şirket adına bildirim 
veya beyana konu edilmesi mümkündür. 
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Bu Tebliğ ile yapılan açıklamaya göre, şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin 
kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili 
gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi mümkündür. Ancak söz konusu 
varlıkların, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında, şirket 
veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekecektir. 

Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almaktadır. 

Saygılarımızla…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:  

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından 
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. 
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18 Ağustos 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30513 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ  (SERİ NO: 3)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 4) 

MADDE 1 – 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri 

No: 3)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan 

hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması 

açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 8 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri 

dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümleri 

çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek bu fıkra hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek 

kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen 

varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi halinde bu fıkra hükmünden 

yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz 

konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.” 

Tebliğ olunur. 

 


