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Kamuoyunda “yurt d›fl› varl›k bar›fl›” olarak bilinen ve düzenlemesi 6736 Say›l› “Baz› Alacaklar›n
Yeniden Yap›land›r›lmas›na ‹liflkin Kanun” içerisinde yap›lm›fl olan uygulamaya son baflvuru
tarihi 30 Haziran 2017 olarak belirlenmifltir.

Kanundan faydalanmak isteyen kiflilerin beyan edece¤i yurt d›fl› varl›klar› nedeniyle hiçbir
suretle geçmifle dönük bir vergi incelemesi yap›lmayaca¤› gibi, baflka suretlerle de hiçbir
vergi türü yönünden tarhiyat, herhangi bir araflt›rma, inceleme, soruflturma veya kovuflturma
yap›lmayacakt›r. Bu kapsamda, Türkiye'ye getirilen varl›k sebebiyle geçmiflte elde edilmifl
kazanç ve iratlar ile söz konusu varl›klar›n iktisab›nda kullan›lan kaynaklar nedeniyle geçmifle
dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyat› yap›lmayacak ve bu kiflilerden Türkiye'ye getirilen
varl›klara iliflkin hiçbir flekilde bilgi talebinde de bulunulamayacakt›r.

Baflvuru ile ilgili olarak yap›lmas› gerekenler afla¤›da hat›rlat›lmaktad›r.

YURTDIfiINDAKI PARALARIN TÜRK‹YE'YE TRANSFER‹

Gerçek ve tüzel kifliler yurt d›fl›nda sahip olduklar› para, alt›n ve dövizi
30/06/2017 tarihine kadar Türkiye'ye getirmek flart›yla Kanun hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.

Bunun için kifli taraf›ndan yurt d›fl›ndaki ilgili finansal kuruma müracaat edilerek
Türkiye'deki bir bankaya veya arac› kuruma transfer talimat› ve bunu takiben
Türkiye'deki kuruma “bildirim formu” verilmesi gerekmektedir.

Nakit varl›klar›n Türkiye'ye getirildi¤inin tevsikinde Banka dekontu veya arac›
kurum ifllem sonuç formlar› kullan›labilecektir.

YURTDIfiINDAK‹ MENKUL KIYMET VE D‹⁄ER SERMAYE P‹YASASI ARAÇLARININ
TÜRK‹YE'YE TRANSFER‹

Gerçek ve tüzel kifliler menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n› banka
veya arac› kurumlara virman yoluyla gönderebilecekleri gibi, menkul k›ymet ve
di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n “bildirim formu” ile bankalara veya arac›
kurumlara bildirilmesi de söz konusu k›ymetlerin Türkiye'ye getirildi¤inin
kabulü için yeterli olacakt›r.

Virman ya da fiziki transfer yap›lmaks›z›n sadece bildirimde bulunmak isteyen
kiflilerin tüm menkul k›ymet türleri için banka veya arac› kurumlara “bildirim
formu” ile baflvurmalar› yeterli olacakt›r.



Arkan & Ergin

Menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n bildirilmesinde, yurt d›fl›ndaki
ilgili kurum veya kurulufltan al›nacak dekont, ekstre, makbuz gibi tevsik edici
belgeler kullan›labilecektir. ‹braz edilen belgelerin varl›¤›n bulundu¤u ülkedeki
Türk elçilik ve konsolosluklar› taraf›ndan onaylanm›fl olmas› da flart de¤ildir.

Yurt d›fl› varl›k bar›fl›na iliflkin yukar›da aç›klanan düzenlemeler, Türkiye'nin de dahil oldu¤u
“Ülkeler aras› bilgi paylafl›m› (ortak raporlama)” uygulamas›na geçildi¤i bir dönemde
uygulanmaktad›r.

Otomatik bilgi de¤iflimi uygulamas›, OECD'nin Vergi Konular›nda Karfl›l›kl› Yard›m
Anlaflmas›'n›n 6. maddesinden kaynaklanmaktad›r. Buna göre ülkelerin yetkili makamlar›
otomatik bilgi de¤ifliminde bulunmak üzere karfl›l›kl› olarak anlaflabilmektedir. Vergi
mükellefleri ile ilgili olarak ülkeler aras›ndaki bu bilgi de¤iflimi 1 Ocak 2018 tarihinden
itibaren bafllayacakt›r.

Bahse konu OECD Vergi Konular›nda karfl›l›kl› Yard›m Anlaflmas› 3 Kas›m 2011 tarihinde
imzalanm›fl olup, bu anlaflma 3 May›s 2017 tarihinde 7018 say›l› “Vergi Konular›nda
Karfl›l›kl› ‹dari Yard›mlaflma Sözleflmesi'nin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair
Kanun” ile TBMM'de kabul edilmifltir. (Kanun, 20 May›s 2017 tarihli ve 30071 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanm›flt›r.) Dolay›s›yla uluslararas› anlaflman›n Parlamento süreci
tamamlanm›fl olup, yürürlü¤e girmesi için sadece Bakanlar Kurulu Karar› ile ikincil mevzuat›n
yay›mlanmas› beklenmektedir.

Vergi mevzuat›m›za göre; yurt d›fl›nda elde edilen gelirlerin tamam›n›n Türkiye'de “y›ll›k
beyan” esas›nda beyan edilmesi ve bu gelirler nedeniyle ilgili y›llardaki tarife üzerinden
% 35'e kadar Gelir Vergisi ödenmesi gerekmektedir. Zaman zaman yurt d›fl› vergi otoriteleri
Türk vatandafllar›n›n ve flirketlerinin yurt d›fl›ndaki bu gelirleriyle ilgili olarak TC Maliye
Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na bilgi vermekte ve bu da cezal› vergi ödeme riski
yaratmaktad›r. Ayr›ca yukar›da bahsetti¤imiz üzere otomatik bilgi de¤iflimi zaten 1 Ocak
2018 tarihinden itibaren bafllamaktad›r.

Bu nedenle, yukar›da izah edildi¤i üzere 30/06/2017 tarihine kadar 6736 Say›l› “Baz›
Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas›na ‹liflkin Kanun”dan yararlan›lmas› durumunda, beyan
konusu yap›lan yurt d›fl› varl›klar dolay›s›yla elde edilen gelirlerle ilgili olarak geçmifle
dönük cezal› ve gecikme faizli bir vergi ödeme riski ortadan kalkacakt›r. Dolay›s›yla bu
düzenlemeyi bir f›rsat ve imkan olarak görmek gerekti¤i hususu ortadad›r.
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