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KAPSAM

• 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun,

• 4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
• 5058 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
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1. Giriş

• 2020/55 sayılı sirkülerimizde* detaylarına yer verilen; 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK’ya)
eklenen geçici 93. madde ile yeni bir ‘’Varlık Barışı’’ uygulaması yürürlüğe girmiş ve söz konusu
Varlık Barışı uygulamasında, önceki uygulamalardan farklı olarak, hem yurt içi hem de yurt dışı
varlıklar için herhangi bir vergi ödeme zorunluluğu getirilmemişti.

• 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
Varlık Barışı uygulamasına ilişkin GVK’nın geçici 93. maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında
yer alan süreler bitiş tarihinden (30.06.2021) itibaren 6 ay uzatılmıştı.

• Bu defa, 31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Mükerrer 6. Resmi Gazete’de yayımlanan 5058 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘’Varlık Barışı’’ kapsamındaki süreler, 6 ay daha (30.06.2022 tarihine
kadar) uzatılmıştır.

* 2020/55 sayılı 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Düzenlemeler
(30.11.2020) sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız.

https://cumhurbilenymm.com.tr/2020-55-7256-sayili-bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasi-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanun-ile-yapilan-duzenlemeler-30-11-2020/
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2. Varlık Barışı Kapsamında Uzayan Süreler

• 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘’Varlık Barışı’’ kapsamında uzayan süreler aşağıdaki gibidir.
Buna göre;

➢ GVK’nın geçici 93. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde,
30.06.2022 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz
konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir.

➢ GVK’nın geçici 93. maddesinin 2. fıkrası kapsamında, 1. fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında
bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla
kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2022 tarihine kadar kapatılmasında
kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde
kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden
yararlanılabilecektir.
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2. Varlık Barışı Kapsamında Uzayan Süreler

➢ GVK’nın geçici 93. maddesinin 5. fıkrası kapsamında, Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince
sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2022 tarihine kadar vergi
dairelerine bildirilecektir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30.06.2022 tarihine kadar, dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz
konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate
alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye
olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim
tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna
kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir.
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3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan
zararların, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim konusu olarak kabul
edilmeyeceği unutulmamalıdır.

• Varlık barışı kapsamında bildirilen varlıklar sebebiyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi
tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak, söz konusu uygulamadan faydalanılabilmesi için bildirilen
varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi veya
Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerektiği
unutulmamalıdır.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.

7


