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Amaç ve kapsam Tebliğ; 

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, 

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve 

taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine, 

c) Yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna 

edilmesine 

ilişkin açıklamaları kapsamaktadır 

Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 

30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirebileceklerdir. 

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi şartı 

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin 

vadesinde ödenmesi ve bildirime konu edilen 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. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın 



transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı 

kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 

30/11/2018 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu fıkra hükümleri 

çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür. 

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca 

yapılacak işlemler ve verginin ödenmesi 

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında 

hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi sorumlusu sıfatıyla ve Ek-2'de 

yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecektir. Beyan edilen varlıkların 

değerleri üzerinden, vergi dairelerince %2 oranında tarh edilen vergi, 31/12/2018 tarihine kadar banka 

ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir. 

Türkiye’de Bulunan Varlıkların Beyanı ve Verginin Ödenmesi 

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, 30/11/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğin Ek-3’ünde yer alan 

beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan 

edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. 

(2) Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda 

olan mükellefler, tebliğin Ek-3’ünde yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek 

zorundadırlar. 

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %2 

oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, 31/12/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar 

ödenecektir. 

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya 

vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü 

fıkrası hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek bu fıkra hükmünden 

yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi 

oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya 



beyana konu edilmesi halinde bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya 

beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket 

ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.” 

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, 

banka veya aracı kurumlara bildirildiği ya da vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla, belirlenen 

Türk Lirası karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların elden 

çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır. 

Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya 

kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim 

olarak kabul edilmeyecektir. 

Vergi ödenmeyecek haller 

a) Bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi 

18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan ve yurt dışındaki banka veya 

finansal kurumlardan kullanılan kredilerin defter kayıtlarından düşülerek 

kapatılmasında kullanılması, 

 

-  18/5/2018 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle, bu tarih itibarıyla kanuni 

defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının karşılanmış olması halinde, söz konusu 

avansların defter kayıtlarından düşülmesi, 

b)  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 taşınmazlarının beyan edilerek kanuni defterlere 

kaydedilmesi halinde, bu varlıklara ilişkin olarak vergi tarh edilmeyecektir. 

 

İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller 

 

 Vadesinde ödenmesi 

 Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde 

Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda 

açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartıyla, bildirilen veya beyan edilen 

varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

yapılmayacaktır. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tebliğ olunur. 

 

Söz Konusu Tebliğe Aşağıdaki Bağlantı Yoluyla Ulaşabilirsiniz  

http://www.dorukdenetim.com/?p=6112 

Saygılarımızla, 

Kaan DEMİROĞLU 

Yeminli Mali Müşavir            
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