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Bafll›kta konu edilen Kanun tasar›s›n›n geçici 2. Maddesi hakk›nda 30.06.2016 / 05 tarih
ve say›l› sirkülerimiz ile ön bilgi verilmifl olup, düzenlemenin getirdi¤i imkanlar›n
de¤erlendirilmesi özet olarak afla¤›daki flekilde yap›labilir.

H›zla yasalaflmas› beklenen tasar›daki bu düzenleme önemli imkanlar getiriyor.

1. Yurt d›fl›ndaki varl›klar (para, menkul k›ymet vb gibi) 31.12.2016 tarihine kadar
Türkiye'ye transfer edilebilecek.

2. Yasa'dan yararlanman›n tek flart› yurt d›fl› varl›klar›n Türkiye'ye getirilmesi.

3. Getirilen varl›klar›n de¤eri üzerinden herhangi bir vergi al›nm›yor.
(eski düzenlemelerde %2 vergi al›n›yor idi.)

4. Yurt d›fl› varl›klar baflka bir flah›s veya flirket üzerine getirilebiliyor. Bu durumda
Veraset ve ‹ntikal Vergisi de al›nmayacak.

5. Getirilen varl›klar sebebiyle herhangi bir vergi incelemesi ve soruflturma
yap›lamayacak.

6. Yasa maddesini ülkeler aras› bilgi paylafl›m› öncesinde son bir f›rsat olarak (son
ç›k›fl=lastexit) de¤erlendirmek mümkündür

Ayr›ca, konu hakk›nda Finans Gündem sitesinde Sn. Mehmet Bingöl taraf›ndan kaleme
al›nm›fl olan yaz›y› faydal› olaca¤› düflüncesiyle afla¤›da takdim etmekteyiz.

“Yat›r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi Amac›yla Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”

‹çerisindeki Geçici 2. Madde Hakk›nda
Bir De¤erlendirme.

BFS - 2016/06
‹stanbul, 13.07.2016
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http://www.finansgundem.com/yazarlar/ulkeler-arasi-bilgi-paylasimi-oncesi-son-firsat-yurt-disi-varlik-barisi-yazisi/1050427

TBMM aflamas›nda olan Yat›r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi Amac›yla Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun'un k›sa sürede yasalaflmas› beklenmektedir.
Maliye Bakanl›¤›'nca haz›rlanan kanun tasar›s›n›n içinde, “yurt d›fl› varl›klar›n
Türkiye'ye getirilmesine” iliflkin madde düzenlemesi de bulunmaktad›r.

Kanun maddesi ile gerçek ve tüzel kiflilerin yurt d›fl›nda bulunan varl›klar›n›n milli
ekonomiye kazand›r›lmas› hedeflenmektedir.

Bilindi¤i gibi, OECD ve Avrupa Konseyi'nin öncülü¤ünde haz›rlanan “ülkeler aras›
bilgi paylafl›m› (ortak raporlama)” ilkeleri çerçevesinde, “Vergi Konular›nda
‹dari Yard›mlaflma Anlaflmas›”, 3. Kas›m 2011 tarihinde G-20 Liderler Zirvesi'nde
Türkiye'nin de dâhil oldu¤u 93 ülke taraf›ndan imzalanm›flt›. Birçok ülkenin taraf
oldu¤u bu anlaflma ülkemiz aç›s›ndan da TBMM'de onayland›ktan sonra
(muhtemelen 2017 y›l›n›n sonundan itibaren 2018 y›l› bafl›nda) yürürlü¤e girecek.
Böylece aflamal› olarak bafllayacak uygulamayla, art›k yurt d›fl› ifllemler arac›l›¤›yla
vergiden kaç›nmak gittikçe zorlaflacak. Çünkü ülkelerin mali otoriteleri (Maliye
Bakanl›¤› vb gibi) art›k banka ve finansal kurumlardan sa¤lad›klar› bilgileri karfl›l›kl›
olarak paylaflacaklar ve hatta karfl›l›kl› vergi incelemeleri bile söz konusu olabilecek.
Hat›rlanaca¤› üzere, daha önceki 26.04.2016 tarihli yaz›m›zda “Ülkeler Aras› Ortak
Raporlama Çerçevesinde Yeni Bir Varl›k Bar›fl› ‹htiyac› Var m›?” sorusu
çerçevesinde birlikte bu konuyu ifllemifltik [1].

Daha önce 2008 ve 2013 y›llar›nda yap›lan benzeri uygulamalardan farkl› olarak,
bu son düzenlemeyi, ülkeler aras› bilgi paylafl›m› öncesi önemli bir f›rsat
olarak de¤erlendirmek gerekir.

Getirilmekte olan yasal düzenlemenin önemli unsurlar› ve de¤erlendirmelerimiz
flöyledir.

Kapsam:

Kanun'dan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kifliler, yurt d›fl›nda bulunan;

• Para, alt›n, döviz, menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›,
31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya arac› kurumlara 
bildireceklerdir.

• Alacaklar ve rayiç bedeliyle tafl›nmazlar, 31/12/2016 tarihine kadar, Türk
Liras› cinsinden Vergi Dairelerine beyan edilir.
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Gerçek ve tüzel kifliler, bu varl›klar›, isterlerse di¤er kiflilerin nam veya
hesab›na da bildirim veya beyanda bulunabileceklerdir. Bu durumda “ivazs›z
intikal” olarak de¤erlendirme yap›lmayacak ve Veraset Ve ‹ntikal Vergisi
uygulanmayacakt›r.

Geçmiflteki Kanunlardan farkl› olarak beyan edilecek tutarlar üzerinden herhangi
bir vergi ödenmeyecektir. (Geçmiflte %2 vergi söz konusuydu.)

fiunu da belirtmekte yarar var ki; o da Kanun maddesi esasen Türkiye'de “tam
mükellef” olarak vergi mükellefi olanlar yararlanacakt›r. Baflka deyiflle Türkiye'de
ikamet edenler veya bir y›l içinde 6 aydan fazla oturanlar bu kapsamdad›r, yurt
d›fl›nda yaflayanlar ise Türkiye aç›s›ndan zaten tam mükellef statüsünde vergiye
tabi de¤iller, çünkü onlar ilgili ülkenin vergi mükellefidir.

Bildirim ve Türkiye'ye transfer:

Kanun'dan yararlanman›n tek flart› banka ve arac› kurumlara bildirilen varl›klar›n
Türkiye'ye getirilmesidir.

Yurt d›fl›nda bulunan ve bu madde kapsam›nda bildirilen para, alt›n, döviz, menkul
k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n, 31/12/2016 tarihini geçmemek
flart›yla, bildirim tarihini takip eden bir ay içerisinde, Türkiye'deki banka ve arac›
kurumlara transfer edilmesi veya Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir.

Kanun maddesine göre; Banka ve Arac› kurumlar, gerçek veya tüzel kiflilerin bu
madde uyar›nca yap›lacak ifllemlere iliflkin taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar.

Döviz ve TL fleklindeki nakdi varl›klar havale yoluyla, menkul k›ymetler ise yurt
d›fl›ndaki banka veya arac› kurumlardan Türkiye'deki banka veya arac› kurumlara
virman suretiyle devredilir, bu devir ifllemi dolay›s›yla menkul k›ymetlerin nakde
çevrilmesi zorunlu de¤ildir.

Yurt d›fl›ndaki alacak ve tafl›nmazlar›n ise beyan edilen de¤erlerinin karfl›l›¤›n›n
Türk Liras› veya döviz olarak, beyan tarihini takip eden bir y›l içerisinde Türkiye'ye
getirilmesi flartt›r.

Yurt d›fl›ndan getirilecek varl›klar için 31.12.2016 tarihine kadar istenilen say›da
beyan yap›labilir. Baflka deyiflle kanundan yararlanmak için tüm yurt d›fl› varl›klar
için bir adet baflvuru yap›lma mecburiyeti yoktur.
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fiirketler aç›s›ndan:

Yurt d›fl›ndan Türkiye'deki flirketlere transfer edilen tutarlar dönem kazanc›n›n
tespitinde dikkate al›nmaz ve Kurumlar Vergisi'ne tabi olmaz.

Getirilen paran›n özel fon hesab›nda tutulmas› veya sermayeye eklenmesi flart›
yoktur. Kanunî defterlere kaydedilen varl›klar›n, sermayeye ilave edilmemifl olmas›
kayd›yla, iflletmeden çekilmesi kar da¤›t›m› say›lmaz ve bu nedenle gelir ve kurumlar
vergisi tarhiyat› yap›lmaz. Getirilmifl olan tutarlar iflletmenin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda kullan›labilir, hissedarlar flirketten olan (varsa) alacaklar›n› tahsil
edebilir.

Ayr›ca flirketin yurt d›fl›ndaki bir kuruma borcu var ise flirketin muhasebe kayd›na
al›nan tutarlar›n bu borçlara mahsubu flart›yla Türkiye'ye getirilmesi de
gerekmemektedir. Bu da düzenlemenin getirdi¤i bir baflka kullan›m imkân›d›r.

Uygulanmayacak Vergi Kanunu hükümleri ve ilgili di¤er kanunlar:

Bu flekilde Kanundan yararlananlar için;

• Bildirilen veya beyan edilen varl›klar nedeniyle, bildirim veya beyanda
bulunan kifliler ile varl›klar›n nam veya hesab›na getirildi¤i di¤er gerçek
ve tüzel kifliler ile bunlar›n kanuni temsilcileri nezdinde, hiçbir suretle
vergi incelemesi ve vergi tarhiyat› yap›lmaz, vergi cezas› kesilmez.

• Nam veya hesab›na bildirim veya beyanda bulunulanlara bu madde
kapsam›nda yap›lan intikaller, ivazs›z intikal olarak de¤erlendirilmez
ve Veraset Ve ‹ntikal Vergisine konu edilmez.

Ayr›ca; afla¤›daki yer alan ilgili kanun ve kanun hükümleri dâhil olmak üzere, beyan
konusu yap›lan bu yurt d›fl› varl›klar dolay›s›yla hiçbir flekilde herhangi bir
araflt›rma, inceleme, soruflturma veya kovuflturma yap›lamaz ve idari para
cezalar› uygulanamaz.

1) 1567 say›l› Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Hakk›nda Kanun,

2) 106, 107, 108, 109 ve 110 uncu maddeleri (Piyasa doland›r›c›l›¤›, Usulsüz halka
arz ve izinsiz sermaye piyasas› faaliyeti, Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik)hariç
olmak üzere, 6362 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu,

3) 4458 say›l› Gümrük Kanunu,
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4) 5607 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu,

5) 213 say›l› Kanunda düzenlenen suçlar ile bu suçlardan kaynaklanan mal varl›¤›
de¤erleriyle ilgili olarak 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesi.

Görüldü¤ü üzere¸ Kanundan bu flekilde yararlanan kifliler hakk›nda 31.12.2016
tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak herhangi bir soruflturma, vergi incelemesi
ve vergi tarhiyat› yap›lamayacakt›r.

Bilindi¤i üzere, vergi mevzuat›m›za göre; tam mükellef statüsündeki gerçek kiflilerce
yurt d›fl›nda elde edilen gelirlerin Türkiye'de “y›ll›k beyan” esas›nda beyan edilmesi
ve ilgili y›llardaki tarife üzerinden %35'e kadar vergisinin ödenmesi gerekmektedir[2].
Kurumlarda ise %20 vergi söz konusudur. Yurt d›fl› vergi otoriteleri Türk
vatandafllar›n›n ve flirketlerinin yurt d›fl›ndaki bu gelirleriyle ilgili olarak TC Maliye
Bakanl›¤›'na bilgi vermekte ve bu da cezal› vergi ödeme riski yaratmaktad›r. Öte
yandan yukar›da bahsedildi¤i üzere, di¤er ülkelerle yap›lan “vergi anlaflmalar›”
çerçevesinde ülkelerin karfl›l›kl› olarak bilgi paylafl›m› ve vergi kaça¤› ile mücadele
konular›nda iflbirli¤i çal›flmalar› gün geçtikçe artmaktad›r.

Bu nedenle, Kanundan yararlan›lmas› durumunda, beyan konusu yap›lan bu yurt
d›fl› varl›klar dolay›s›yla elde edilen bu gelirlerle ilgili olarak cezal› ve gecikme
faizli bir vergi ödeme riski ortadan kalkacakt›r.

Öte yandan madde hükmü, Türkiye'deki ifllem ve faaliyetler için vergi inceleme ve
tarhiyat› için bir fayda sa¤lamamaktad›r. Baflka deyiflle bu aç›dan yurt içi olaylarda
elde edilen kazançlarda “vergi kalkan›” söz konusu de¤ildir.

Kanun maddesinin ülkeye katk›s› ve bankalar aç›s›ndan faydalar›:

Kanun'un daha önceki yasal düzenlemelerden daha da farkl› bir flekilde ülkeye
döviz girifli imkân›, Türk banka ve finans sektörüne olumlu (mevduat/kaynak) etki
yapmas›, Türk finansal enstrümanlar›n›n (tahvil, hisse senedi, mevduat-yat›r›m
fonu gibi) pazarlanma ve sat›lmas› imkân› ve di¤er aç›lardan yararl› olaca¤›
düflünülmektedir.

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Baflkan› Mehmet Ali Akben
de yapm›fl oldu¤u aç›klamada, “varl›k bar›fl›n›n ekonomiye, dolay›s›yla bankac›l›k
sektörüne taze kaynak girifli sa¤layarak kredi imkânlar›n› art›raca¤›n› tahmin
ettiklerini” ifade etmifltir [3].

Böylece ekonomik aktivitelerde canlanma ile Türkiye'deki varl›klara ve finansal
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ürünlere talep art›fl› söz konusu olacakt›r. Her ne kadar gelen paran›n tekrar yurt
d›fl›na transferi mümkünse de; Türk finansal ürünlerdeki vergi avantaj›, getirilen
paran›n ülkede kalmas›n› teflvik edecektir. Zira yurt d›fl› gelirlerde y›ll›k vergi beyan›
söz konusu iken ülkemizde sadece stopaj yoluyla vergileme yap›l›yor.
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