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şirket, diğer şirket ortakları ve kanuni temsilcileri hakkında bu 
işlemden dolayı herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapıl-
mıyor, ceza kesilmiyor.

* Yurtiçindeki taşınmaz varlıkları da kapsıyor.
* Kayıt dışı varlıklar sorgusuz sualsiz kayda alınabiliyor.
* Varlık Barışı kapsamında bildirilen varlıklar için hiçbir ver-

gi ödenmiyor.

ELEŞTİRİLER VE SORUNLAR 
Yararlananlara birçok avantaj sağlayan varlık barışı, 2008’den 

bugüne kadar geçen 12 yılda altı kez getirildi. Son olarak yedin-
cisi çıkarılan varlık barışının, kamuoyunda yeterince anlatılma-
masından dolayı bugüne kadar istenilen başarının sağlanama-
dığı görülüyor. Yeni uygulamanın başarılı olması için aşağıdaki 
hususların göz önünde bulundurulmasında büyük fayda olacağı 
kanaatindeyiz. 

a) Varlık barışı iyi anlatılmalı: 
Bu kadar avantajına rağmen, bugüne kadar çıkan 

varlık barışı düzenlemeleri kamuoyunda tam ola-
rak anlaşılamadığı gibi kimse de tam olarak an-
latamadı. Bu nedenle, yararlananların sayısı hep 
sınırlı kaldı. 

b) Yurtdışı varlıklar için yeterli güvence verilmeli: 
Yurtdışından ülkeye para, altın, döviz, menkul kıy-

met ve diğer sermaye piyasası araçları getirme ve ülke 
içinde sisteme dahil etme konusu son derece hassas ve 
riskli bir konu. MASAK tarafından takip edilen ve soruş-
turulan kara para ve terörün finansmanı hariç olmak üze-
re vergi güvencesi dışında kambiyo, bankacılık ve gümrük 
mevzuatı açısından soruşturma, kovuşturma ve inceleme 
yapmama güvencesi verilmeli. 

c) Vergi tarhiyatlarından mahsup imkanı 
sağlanmalı:

Varlık barışı düzenlemesinde, bildirilen var-
lıklar nedeniyle hiçbir surette vergi incelemesi 
ve tarhiyatı yapılmayacağı belirtiliyor. Ancak, veri-

len bu vergi inceleme güvencesinin yeterli olmadığı dile getirili-
yor. Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin varlık barışı kapsamında 
bildirecekleri tutarların, bildirim tarihinden geriye doğru beş 

yıllık zamanaşımı süresi içerisinde olası vergi incelemelerin-
de ortaya çıkacak matrah ve vergi farklarından mahsup 
edilmesi imkanı sağlanması isteniyor. Ayrıca, geçmiş yıl-
lardan dolayı incelemesi devam eden mükelleflere de bu 

hak tanınmalı. 
d) Yurtiçi varlık barışında mükellefiyet şartı kaldırılmalı: 
Yurtdışı varlık barışından Türkiye’de vergi mükellefi olup 

olmadığına bakılmaksızın yerli ve yabancı gerçek ve tüzel ki-
şilerin tamamı yararlanabiliyor. Buna karşılık, yurtiçi varlık 

barışından sadece vergi mükellefi olan gerçek veya 
tüzel kişiler yararlanıyor. Bu durum ise, varlık barışı 
uygulamasının başarısını olumsuz yönde etkiliyor. 
Diğer bir ifadeyle, yastık altı olarak ifade edilen 
varlıkların çoğunluğu, vergi mükellefiyeti olma-
yan vatandaşları ilgilendiriyor ve bunlar kapsam 

dışında tutulmuş. Mükellef olanlar ise, kayıt dışın-
daki varlıklarını diledikleri zaman işletmeye sermaye artışı ola-
rak koymak suretiyle varlıklarını aklayabiliyorlar. 

Sonuçta, haklı olarak, taşınmazların yurtdışı varlıkların kap-
samında alınmadığı yeni düzenleme ile yurtiçindeki ve yurtdı-
şındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye pi-
yasası araçlarının ilgili Kanun kapsamında 30/6/2021 tarihine 
(bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma 
bildiren gerçek ve tüzel kişilere, bu varlıkları serbestçe tasar-
ruf etme imkanı sağlanmış oluyor. Burada önemli olan husus, 
varlık barışından faydalanabilmek için yurtdışında olup bildiri-
len para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasa-
sı araçlarının, bildirimin yapıldığı tarihten sonraki üç ay içinde 
Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı ku-
rumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart. Türkiye’ye 
getirmenin gerçekleştiğinin ispatı banka dekontu veya aracı ku-
rum işlem sonuç formu ile yapılabilecek. Gümrük İdaresi’nden 
alınan belgeler de varlıkların Türkiye’ye getirildiğinin belgelen-
dirmesinde kullanılabilecek. Bazı eleştiri ve beklentilere rağ-
men, mevcut varlık barışı önceki uygulamalara göre çok sayıda 
avantajı kapsadığından ilgililerinin konuyu yakından takip ede-
rek yaralanmalarında fayda görüyoruz.
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