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                İZMİR  
            10.08.2022  
Sayı  : YMM.03.2022-69 
Konu: 1 Seri No'lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete’de 
Yayınlanmıştır. 
 
 
 

 
Muhasebe Müdürlüğüne, 
 
7417 sayılı kanun ile Kurumlar Vergisine eklenen geçici 15. Madde ile gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri için 31.3.2023 tarihine kadar yeni varlık barışı düzenlemesi getirilmişti. 
 
Konuyla ilgili 9.8.2022 tarihli Resmi Gazetede “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması 

Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” yayınlamıştır. 
 
Söz konusu tebliğ ile; 
 
- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, 

madde hükümleri çerçevesinde, 31/3/2023 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara 
bildirilmesine, verginin ödenmesine ve iadesine, madde kapsamında bildirime konu edilen varlıkların 
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya 
aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesine,  

 
- 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 taşınmazların, 31/3/2023 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı 
olunan vergi dairelerine beyan edilmesine,  

 
- Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına madde 

kapsamına giren varlıkları ile şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni 
temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıkların bildirim ve beyanına,  

 
- Bildirilen veya beyan edilen varlıkların; değerleme ölçütlerine ve defter tutan mükelleflerce 

kanuni defterlere kaydedilmesine,  
 
- Bu varlıklarla ilgili gelir, gider ve amortisman uygulamasına,  
 
- Madde kapsamında bulunan varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin vergi incelemesi ve 

tarhiyatı yapılmayacağına ve bu varlıklar dışındaki diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri 
sonucunda bulunan matrah farklarına mahsubuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 
Saygılarımızla. 
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