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TARİH  : 03.12.2018 

NUMARA : 2018/107 

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/107 

 

Konu : 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Bazı Sürelerin Uzatılması  

 

30/11/2018 tarihli ve Mükerrer 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 405 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü 
fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay 
uzatılmıştır. 

Böylelikle, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında, gerçek ve 
tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile 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 kanuni defter 
kayıtlarına alınabilmesine ilişkin bildirim, beyan ve ödeme sürelerinin bitim tarihlerinden 
itibaren 6 ay uzatılması sağlanmıştır. 

Buna göre; 

− Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını 30 Mayıs 2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren 
ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar %2 oranında vergi yükümlülüğünü yerine getiren 
gerçek ve tüzel kişiler 

− Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak 
kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçları ile taşınmazları Türkiye’deki vergi dairelerine 30 Mayıs 2019 
tarihine kadar bildiren ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar vergi yükümlülüğünü yerine 
getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 
edebileceklerdir.  

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bunun için aşağıdaki işlemleri yapmalıdırlar.  

− 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 tarihine kadar vergi dairelerine 
beyan edilir.  
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− Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/05/2019 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 tarihine kadar ödenir. 

 

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. 

 


