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İZMİR
16.06.2020
Sayı : YMM.03.2020-60
Konu: Varlık barışı düzenlemesi 30.06.2020 tarihinde son bulmaktadır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
7186 sayılı yasanın 2. Maddesiyle GVK’na eklenen geçici 90. Madde ile varlık barışı müessesesi
getirilmiş olup kanunda son tarih 31.12.2019 olmakla beraber maddede Cumhurbaşkanına 6 ay
uzatma yetkisi verilmişti. Cumhurbaşkanı kararname ile yetkisini sonuna kadar kullanarak 6 ay
(30.06.2020) uzatmıştı. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından uzatılma imkanı olmayıp anca
kanuni düzenleme ile uzatılabilecektir.
Varlık barışı düzenlemesi kısaca hatırlamak gerekirse;
30.06.2020 tarihine yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarını aracı kurum ve bankalara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bildirimleri üzerinden
%1 vergi (banka ve aracı kurumlar tarafından bildirimi takip eden ayın 15 ine kadar ödenir) ödemek
zorundadırlar. Beyan edilen varlıklar serbestçe kullanılabilir. Kar dağıtımı sayılmaksızın işletmeden
çekilebilir.
Yurt içerisinde bulunan varlıklarını (yurtdışındakilere farklı olarak taşınmazlarda dahil)
30.06.2020 tarihine kadar Vergi Dairelerine bildiren gerçek ve tüzel kişiler aynı tarihe kadar
defterlerine kayıt edebilirler. Dönem kazancı ile ilişkilendirilmez ve istenildiği takdirde işletmeden
vergisiz çekilebilir. Vergi Dairesine beyan edilen varlıklar üzerinden %1 oranındaki vergi beyanı
takip eden ayın sonuna kadar ödenir.
Ödenen vergiler gelir ve kurumlar vergisi açısından gider olarak dikkate alınmaz. Başka
vergilerden mahsup edilmez. Defterlere kaydedilen varlıkların satışında zarar oluşması durumunda
bu zarar gelir/kurumlar vergisi bakımından zarar olarak dikkate alınmaz.
Bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi
incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için;
- Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve
- Yurtdışı varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi
veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
(defterde kayıtlı kredi borçlarına mahsup durumunda getirme şartı aranmaz)
Kanunda beyan edilen varlığın var olduğunu ispat etme ile ilgili hüküm yoktur.
Saygılarımızla.
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