
şındaki bildirime konu varlıkların ise banka veya aracı kurum-
lardaki hesaplara yatırıldığını gösterir belgelerle tevsik edilmesi 
gerekiyor.

Bildirilen varlıkların yurtdışında bulunan banka veya finan-
sal kurumlardan kullanılan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanu-
ni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine 
kadar kapatılmasında kullanılması mümkün olup, defter kayıt-
larından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan 
varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın vergi in-
celemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanı-
lacak.

17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan ser-
maye avanslarının, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, men-
kul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan tarihten 
önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, 
söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, 
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından ya-
rarlanılabilecek.

ÇOK SAYIDA AVANTAJ SAĞLIYOR
Yurtdışı ve yurtiçi varlıklar için barış imka-

nı sunan, yeni düzenleme kapsamında idareye 
beyan edilen varlıkların kaynağı da dahil olmak 
üzere hiçbir soru sorulmayacağını, buradaki 
temel amacın mükelleflerin özgür iradesiyle 
çekinmeden kayıt dışı varlıklarını beyan etme-
leri sağlanmış oluyor. Mevcut düzenlemenin 
avantajlarından bir diğeri ise, gerçek ve tüzel 
kişiler varlıklarının beyanını yaparken, bunla-
rı Türkiye’de bulunan banka veya finansal ku-
rumlar aracılığıyla yapabilecek olmaları. Böy-
lelikle, beyanın idareye ulaşıp ulaşmadığı gibi 
soru veya tereddütler de otomatik olarak or-
tadan kalkıyor. Yeni varlık barışı düzenlemesi 
özetle aşağıdaki avantajları sağlamış olacak:

* Bildirilen varlıklar üzerinde serbestçe tasar-
rufta bulunulabiliyor, bilançoda fon hesabında 

tutulacak olan tutarlar sermayeye ilave edilebiliyor veya şirket 
ortaklarına dağıtılabiliyor. Fondaki tutarların ortaklara dağı-

tılması halinde stopaj yapılmıyor, bu tutarlar 
ortaklar tarafından beyan edilmiyor ve vergi-
lendirilmiyor. Fon hesabında bulunan tutarlar 
işletmenin tasfiyesi, birleşme, devir ve bölünme 
hallerinde de vergilendirilmiyor. Varlık Barışı 
kapsamında fon hesabına alınan tutarlar işlet-
menin vergiye tabi kazancının/dağıtılabilir ka-
zancının tespitinde dikkate alınmaksızın vergi-
siz olarak işletmeden çekilebiliyor.

* İşletmelere yeni kaynak yaratılarak, borca 
batmadan borçtan kurtulma imkanı sağlıyor. 
Ayrıca yurtdışındaki varlıklar, yurtdışında bu-
lunan banka veya finansal kurumlardan kulla-
nılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defter-
lerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 
2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. 
Bu sayede şirketlerin yabancı para cinsinden 
borçları (krediler) azalacak. 

* Bildirimde bulunan kişiler, ortağı olduğu 
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“Finansal yapılar olumlu etkilenecek”
Yurt içi varlıkların bildiriminde, para, altın, döviz, menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 
üzerinden hiçbir vergi ödenmeyecek. Bildirilen varlıklar 
30 Haziran 2021’e kadar gelir veya kurum kazançlarına 
dahil edilmemek üzere yasal defterlere kaydedilebilir. Bu 
varlıkların yasal defterlere kaydedilmesiyle bilanço esasında 
mükelleflerin öz kaynakları artacaktır. Borca batmadan 
kurtulma için iyi bir fırsat olarak görülebilir. Bilanço 
esasında defter tutanlar, yasal defterlere kaydettikleri 
varlıkları özel fon hesabı altında izliyor. Özel fona alınan 
tutarlar, serbestçe tasarruf edilebilir, sermayeye eklenebilir 
veya şirketlerin ortaklarına dağıtılabilir. Fondaki tutarlar, 
Gelir Vergisi Kanunu kapsamında sermaye şirketine 
dönüşme, kurumlar vergisi kanunu kapsamında birleşme, 
devir ve bölünme yapılması durumunda vergilendirilmez. 

Tasfiye halinde de vergileme yapılmaz. 
Bu varlıkların işletmeye dahil edilmesi 
vergiye tabi olmadığı gibi, kurumlar için 
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 
alınmaksızın işletmeden vergisiz 
çekilebilir. Ayrıca yurtdışındaki varlıklar 
yurtdışında bulunan banka veya finansal 
kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 
itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı 
olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e 
kadar kapatılmasında kullanılabilecek. 
Bu sayede şirketlerin yabancı para 
cinsinden borçları (krediler) azalacak 
ve Covid-19 ortamında finansal yapıları 
olumlu etkilenebilecek.
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