
rumlara bildirilmesi kaydıyla, yurtdışında bulu-
nan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki ola-
rak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/
bildirime istinaden gümrük idaresinden alınan 
belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş oldu-
ğunun tevsikinde kullanılabilecek. Kapsama 
giren varlıkların getirilmesi nedeniyle, hiçbir 
suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaya-
cak.

d) Banka veya aracı kurumlarca yapılacak 
işlemler:

Gerçek ve tüzel kişiler yurtdışında bulunan 
varlıkları, iki nüsha olarak hazırlayacakları 
Tebliğ Ek’inde yer alan form ile bankalara veya 
aracı kurumlara bildirecekler. Formun bir nüs-
hası ilgili banka veya aracı kurum tarafından, 
varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin 
bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzen-
lenen banka dekontları veya işlem sonuç form-
larıyla birlikte ilgilisine geri verilecek. Bildirimin gerçek veya 
tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından yapılması 
halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya 
kanuni temsilcinin yetkili olup olmadığı hususu kontrol edile-
cek. Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya 
aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan herhangi 
bir belge istenilmeyecek. 

TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLAR
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve 

Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer alma-
yan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçları ile taşınmazlar, madde kapsamında 30/6/2021 tarihine 
(bu tarih dâhil) kadar Tebliğ Ek’inde yer alan bildirim ile gelir 
veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine 
elektronik ortamda bildirilebilecek. Yurtiçinde sahip olunan 
ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmaz-

lar, madde kapsamında bildirim konusu yapı-
labilecek.

Anılan Kanun kapsamında, taşınmazlar dı-
şındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya 
kurumlar vergisi mükelleflerince banka veya 
aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması ge-
rekiyor. Bu minvalde, bildirime konu kıymet-
lerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak 
varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı 
kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle 
tevsiki şart.

Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak 
konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınma-
sı halinde, sermaye artırım kararının bildirim 
tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu 
kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın 
sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi 
kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydala-
nılabilecek. Yurtiçinde bulunan varlıklar için 

gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairelerine 
tek bir bildirim verilmesi esas. Ancak, 30/6/2021 tarihine kadar 
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“Bu kez vergisiz sunuluyor”
Kanunun esasen iki tarafı var. Birinci kısım yurtdışında 
bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesi. İkinci kısım ise, 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtiçinde bulunan 
ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, 
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazlarının yasal kayıtlarına alınması. Gerçek ve tüzel 
kişiler, yurtdışında bulunan varlıklarını bildirip, bildirim 
tarihinden itibaren de üç ay içinde Türkiye’ye getirdiklerinde 
önemli bir avantaj elde ediyor. Bu da, getirilen varlıklarla ilgili 
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması. 
Peki pratik de böyle mi? Öncelikle varlık barışına girsin ya da 
girmesin tüm mükelleflerin incelenebileceğini hatırlatalım. 
Ancak, varlık barışına giren mükellef nezdinde yapılacak 
incelemede beyan dışı bırakılan bir matrah çıktığında, bu 

farkın varlık barışı ile beyan edilen 
varlıklarla illiyetinin olmadığının tespiti 
gerekir. Otomatik bilgi değişimi ile ilgili 
raporlamaların yakın zamanda başlayacak 
olması nedeniyle gerçek ve tüzel kişiler 
için bu kanun önemli bir fırsatı bu kez 
vergisiz sunuyor. Bildirilen varlıklarla 
ilgili herhangi bir vergi ödenmeyecek. 
Lakin kanunun uygulamasında vergi bazen 
tek başına yeterli olmamakta. Getirilen 
varlıkların gerçekten gerekçede yazdığı 
gibi milli ekonomiye kazandırılması için 
ekonomideki istikrar çok önemli. Aksi takdirde ya barışa ilgi 
düşük kalır ya da gelen varlıklar  
tekrar geri dönebilir.
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