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KONU: YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN
GETİRİLMESİNDE İSTİSNA UYGULAMASI.

KAZANÇLARIN

TÜRKİYE’YE

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 dışından elde edilen bazı kazançlar, gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.
İstisna kapsamına 31/10/2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak
üzere;
 Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak
hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançlar,
 Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde edilen iştirak
kazançları,
 Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari
kazançlar
girmektedir.
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan ve 31/12/2018
(bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançlar da gelir ve kurumlar
vergisinden istisna edilecektir.
İstisna uygulamasından, bu kazançlarını Türkiye’ye transfer etmeleri şartıyla, Türkiye'de tam
mükellef olan gerçek kişiler ve kurumlar (serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler
dahil) yararlanabileceklerdir.
Yurt dışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için; yurt
dışı iştirak kazancı, yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı, yurt dışı şube kazancı ile kanuni ve iş
merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazancın 31/12/2018
tarihine kadar, Türkiye’ye transfer edilmiş olması gerekmektedir.
Bu kazançların ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye’ye getirildiği, mükelleflerce kanaat verici
belgelerle ispat edilecektir.


İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 31/10/2018 tarihine kadar elde
edilen ve 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak
kazançları ile yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,



Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen şube
kazançlarının, 31/10/2018 tarihine kadar elde edilen kısmı tespit edilecek ve bu
kazanç, istisna hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar
Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla,



Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların, istisna hükmünün yürürlüğe
girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar gerçekleşen tasfiyelerinden doğan ve
31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançları,
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2018 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya
kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle
istisnaya konu edilecektir.
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ise belirtilen tarihler arasında elde ettikleri söz
konusu kazançlarını, hesap dönemlerine göre 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin verilecek yıllık
gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil etmek ve
beyannamelerin ilgili satırında göstermek suretiyle istisnaya konu edebileceklerdir.
1/1/2018 tarihinden önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dışı
bırakılan iştirak kazançları, iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yurt
dışı şube kazançları ile bu tarihten önce elde edilen yurt dışında bulunan kurumların
tasfiyesinden doğan kazançlar ile ilgili olarak bu istisna hükmünden yararlanılması mümkün
bulunmamaktadır.
Ancak, söz konusu kazançların 7143 sayılı Kanunun onuncu maddesinin on üçüncü fıkrasının
(a) bendinde belirtilen hükümden yararlanarak Türkiye’ye getirilme imkanı bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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