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11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’
üncü madde ile yeni bir “Varlık Barışı Uygulaması” yürürlüğe konulmuştur.
Bu yeni düzenlemede; önceki uygulamalardan farklı olarak, gerek yurt içi gerekse
yurt dışı varlıklar için herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Kanun maddesinde, varlık barışından yararlanma süresi olarak 30.06.2021 tarihi
belirtilmekle birlikte, Cumhurbaşkanı’na, süre bitim tarihlerinden itibaren her
defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.
Cumhurbaşkanı, kanun maddesinde belirtilen süre uzatımı yetkisini son kez
kullanarak, 31.12.2021 tarih 31706 sayılı (6. Mükerrer) Resmî Gazete’ de yayımlanan
5058 sayılı Kararı ile "Varlık Barışı" kapsamındaki süreyi 30.06.2022 tarihine kadar
uzatmıştır.
Dolayısıyla; Kanunun tanıdığı varlık barışı imkânından yararlanmak için son başvuru
tarihi 30 Haziran 2022 olup, kapsama giren varlıklar nedeniyle, hiçbir suretle vergi
incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır.
Konuya ilişkin özet açıklamalar ve bu çerçevede yapılması gereken işlemlere aşağıda
yer verilmiştir.

1.Varlık Barışından Yararlanacak Kişiler
Varlık barışından;
✓ Vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yurt
dışında kapsama dâhil varlıkları bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile
✓ Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklara
sahip olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

yararlanabilmektedir.

Varlık barışı düzenlemesinde gelir vergisi mükellefleri yönünden bir ayrım yapılmadığı için,
bilanço esasına göre defter tutanların yanı sıra, işletme esasına göre defter tutanlar ve
serbest meslek kazancı defteri tutanlar da Kanunun tanıdığı varlık barışı imkânından
yararlanabilecektir.
2. Kapsama Giren Varlıklar
Varlık barışı düzenlemesine göre;
✓ Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları,
✓ Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ile taşınmazlar
varlık barışı kapsamında yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıklardır.
Diğer taraftan; yurt içinde bulunan taşınmazlar varlık barışı kapsamına girmekle birlikte, yurt
dışında bulunanlar kapsam dışındadır.
3. Varlık Barışından Yararlanmanın Koşulları
a)Yurt dışında
✓ Kapsama giren yurt dışı varlıkların 30.06.2022 tarihine kadar Türkiye’deki banka ve
aracı kurumlara bir bildirim formu ile bildirilmesi,
✓ Bildirimi yapılan bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye
getirilmesi veya transfer edilmesi,
b)Yurt içinde
✓ Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
✓ Varlıkların 17.11.2020 tarihi itibariyle mükellefin yasal defter ve kayıtlarında yer
almamış olması,
✓ Kapsama giren varlıkların 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairesine bildirilmesi,
✓ Taşınmaz dışındaki bildirime konu varlıkların, banka ve aracı kurumlardaki mükellefin
hesaplarına yatırılması,
gerekmektedir.

Varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu kanıtlama zorunluluğu olmadığından,
yararlanma süresi içinde yurda getirilmesi veya kayda alınması yeterli olmaktadır.
Ayrıca, Türkiye’ye transferi veya virmanı mümkün olmayan yurt dışı menkul kıymetlerin (özel
fon, trust, aile şirketi hissesi ve benzeri yatırımlara ait menkul kıymetler ile katılım belgeleri),
Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olmaksızın sadece beyan formu ile banka veya aracı
kuruma bildirilmesi yeterli olacaktır. Çünkü mevzuata göre “Türkiye’ye getirilmekten” maksat;
✓ Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak
Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda
açılacak bir hesaba transfer edilmesi,
✓ Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer

edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının
aracı kurumlara bildirilmesidir
Diğer taraftan; Türkiye’de vergisi ödenen gelirlerden (ücret, temettü, kira vb.) veya vergiden
istisna olan kazançlardan (Örneğin; 5 yıl geçtikten sonra yapılan gayrimenkul satışı) biriktirilen
paranın önceki yıllarda kambiyo mevzuatına uygun olarak yurt dışına gönderilmiş olması
durumunda, bildirime konu olacak tutar; anapara değil, anaparanın faiz, temettü, menkul kıymet
satış karı vb. gibi işlemlerden doğan getirisi olacaktır.

4. Varlık Barışına İlişkin Bildirim
Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi Türkiye’deki bankalara ve aracı kurumlara, yurt
içinde bulunan varlıkların bildirimi ise vergi dairelerine yapılacaktır.
Yurt dışında bulunan varlıklar için bankalara ve aracı kurumlara bildirim yapanlar ayrıca
vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır.
5. Varlık Barışından Yararlanmanın Avantajları
Varlık barışı hükümlerinden yararlanılması halinde;
✓ Türkiye’ye getirilen varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek,
✓ Vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak,
✓ Kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmadan işletmeden
çekilebilecek,
✓ İşletmeye dâhil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara
dağıtılması durumunda; kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi
ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar
da vergilendirilmeyecek ve

✓ Bu varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
Varlık barışı uygulamasından yararlanılabilmesi için bildirimi yapılan yurt dışı
varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya
Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer
edilmesi şarttır.
Yurt içi varlıkların ise 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilerek yasal
defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.
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