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KONU: YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN 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;
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, 30/11/2018 tarihine (bu tarih dahil)
kadar Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi
dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.
Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden %2 oranında vergi
tarh edilerek 31/12/2018 (bu tarih dahil) kadar ödenecektir.
Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına Kanun
kapsamına giren Türkiye'de bulunan ancak 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defter
kayıtlarında yer almayan varlıkların
şirket adına beyan edilmek suretiyle Kanun
hükümlerinden yararlanılabilmesi mümkündür.
Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, kanuni defterlere kaydedilebilecektir.
Bu kapsamda ödenen vergilerin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınması ya da başka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün
değildir.
Beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul
Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya
kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya
indirim olarak kabul edilmeyecektir.
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
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 31/07/2018 tarihine (bu tarih dahil)
kadar vergi dairelerine beyan edilen varlıklar yine bu tarihe kadar kanuni
defterlere kaydedilmesi şartıyla vergi tarh edilmeyecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sayfa 1 / 1

