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ANKARA 

            KONU:7143 SAYILI KANUN 10. MADDESİ - VARLIK BARIŞI  

             1) YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN BEYANI ; 

● Para, Döviz, Altın, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, 

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31 TEMMUZ 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye’deki banka 

ve aracı kurumlara bildirilmesi ve bu tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde söz konusu varlıklar 

için vergi tarh edilmeyecektir. 

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 30 KASIM 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye’deki banka ve 

aracı kurumlara bildirilmesi halinde %2 oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergi, banka ve aracı 

kurumlar tarafından 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı 

oldukları vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenir. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle 

vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 

2- YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANI  

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; 

 ● Para, Altın, Döviz, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Taşınmazların, 31 TEMMUZ 

2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi halinde bu varlıklara 

ilişkin olarak vergi tarh edilmez. 

30 KASIM 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan edilip kanuni defterlere 

kaydedilmesi mümkündür. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında 

vergi tarh edilir ve bu vergi 31/12/2018 tarihine kadar ödenir. Beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir 

suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. 

AYRICA; 

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile 

kurumların;  

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan 

kazançları, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, 

Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları gelir ve 

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca 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 istisna kapsamındadır. 
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