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KONU: YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA USUL VE
ESASLARI.
04/07/2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Vergi ve Diğer
Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı
Kanunun 10 maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan 3 Seri Nolu Genel Tebliği ile;
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,
30/11/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren
gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Gerçek ve
tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından
da yapılabilmesi mümkündür.
Bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye
getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun
herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 18/5/2018 tarihinden
30/11/2018 tarihine kadar, Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Gerçek
ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda
bulunulmayacaktır.
Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde
ödenmesi ve bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde
Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba
transfer edilmesi şarttır.
Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında
hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi sorumlusu sıfatıyla ve
Ek-2'de yer alan beyanname beyan edecektir.
Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına beyan edilmesi durumunda şirketin kanuni defter
kayıtlarına intikal ettirilebilecektir.
Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına Kanun
kapsamına giren varlıkları şirket adına beyan edilmek suretiyle Kanun hükümlerinden
yararlanılabilmesi mümkündür.
Bu kapsamında ödenen vergilerin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınması ya da başka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün
olmayacaktır.
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Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını 31/7/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde
vergi tarh edilmeyecektir.
Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirildiğine dair belgelerin anılan tarihe kadar
ilgili banka veya aracı kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.
Banka veya aracı kurumlara bildirimi yapılan varlıklara ilişkin bildirim değeri üzerinden %2
oranında hesaplanan tutarın ödenmemesi durumunda, banka veya aracı kurumların söz
konusu bildirimi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya anılan fıkrada yer alan diğer şartların
yerine getirilememesi, vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun uyarınca takip
ve tahsiline engel teşkil etmemektedir. Ayrıca, bildirim veya beyanlar nedeniyle tahsil edilen
vergiler red ve iade edilmeyecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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