
su varlıkların bildi-
rildiği tarihte işlem 
gördüğü yurtiçi veya 
yurtdışındaki borsa-
larda oluşan değer-
ler dikkate alınacak. 
Döviz cinsinden var-
lıklarda, bunların 
bildirildiği tarihteki 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası dö-
viz alış kuru dikkate 
alınacak.

Bildirimde bu-
lunduktan sonra, 

yapılan hataların düzeltilmesi ya da bildirime konu edilen var-
lıkların azaltılması amacıyla 30/6/2021 tarihine kadar yapılacak 
düzeltmelerde varlıkların ilk bildirim tarihindeki değerleri 
esas alınacak.

c) Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal 
ettirilmesi:

Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tu-
tan mükelleflerce, kanuni defterlere kaydedilebilecek. Yurt-
dışında bulunan varlıkların şirket adına bildirilmesi durumun-
da ilgili şirket, şahıslar adına bildirilmesi halinde bu şahısların 
kendileri, bu Kanunun sağladığı imkânlardan yararlanabile-
ceğinden, şirket adına bildirime konu edilen varlıklar, şirke-
tin kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilebilecek.213 
sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, 
Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya ku-
rumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter-
lere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının 
tespitinde dikkate alınmaksızın işletmele-
rine dâhil edilebileceği gibi, aynı varlıklar 
vergiye tabi kazancın ve kurumlar için da-
ğıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alın-
maksızın işletmelerinden çekilebilecek.

Bilanço esasına göre defter tutan mükel-
lefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıy-
metleri için pasifte özel fon hesabı açacaklar. 
Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edi-
lebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi or-

taklara da dağıtılabilecek. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, 
işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi 
193 sayılı Gelir Vergisi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisinin ilgili 
maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme 
hallerinde de vergilendirilmeyecek. Ayrıca söz konusu varlık-
lara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 
ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj ya-
pılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi 
olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendiril-
meyecek. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esası-
na göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defter-

lerinde ayrıca gösterebilecekler.
Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca 

defter tutan mükelleflerce, banka veya aracı 
kurumlara ya da vergi dairelerine bildirildiği 

tarih itibarıyla, Kanun ve Tebliğde yer alan esas-
lar çerçevesinde belirlenen Türk Lirası karşılığı 

bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebile-
cek ve söz konusu varlıkların elden çıkarılma-
sı halinde satış kazancının tespitinde bu bedel 
dikkate alınacak.

d) Gider ve amortisman uygulaması:
Bildirim konusu yapılarak kanuni defter 

kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hak-
kında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin 
hükümler uygulanmayacak. 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 edilmeyecek.
e) İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak hal-

ler:
Kanun uyarınca, bildirimde bulunulan 

varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi in-
celemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. 
Bu hükümden yararlanabilmek için,

* Yurtdışında bulunan bildirime konu 
varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten iti-

baren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya 
da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlar-

da açılacak bir hesaba transfer edilmesi,
* Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dı-
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“Yurtiçini de kapsadığı için ilgi yüksek olur”
Bu sonuncu barışın diğerlerinden üç farkı var. Bunlardan 
biri, eski varlık barışları sadece yurtdışını kapsarken yeni 
varlık barışı yurtiçi ve dışı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 
Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçları ile yurtiçinde gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ancak defter 
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı 
kapsamına dahil. İkinci fark ise, daha önceki düzenlemelerde 

beyan edilen değerin yüzde biri kadar 
vergi alınıyordu. Bu defa varlık barışı 
vergisiz olarak düzenlendi. Yani hiçbir 
şey ödemeden varlık barışından 
faydalanılabilecek. Üçüncü fark ise, yeni 
varlık barışı ile getirilen vergi incelemesi 
yapılmayacağı güvencesi. Bu üç fark 
nedeniyle bu kez varlık barışına ilginin 
yüksek olmasını bekliyoruz.

Gürsel BARAN / Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

18 PARA  HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 13 - 19 ARALIK 2020


