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Son günlerde bas›nda konu edildi¤i üzere Hükümet taraf›ndan; yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi,
ifllem maliyetlerinin düflürülmesi gibi hedeflerle birlikte, gerçek ve tüzel kiflilerin yurt d›fl›nda
bulunan varl›klar›n›n milli ekonomiye kazand›r›lmas›na yönelik olarak bir kanun tasar›s›
haz›rlanm›flt›r. TBMM Genel Kuruluna gönderilen tasar›n›n, görüflülüp kabul edildikten
sonra Cumhurbaflkan›nca onaylanarak yürürlü¤e girmesi beklenmektedir.

Tasar›n›n bütününde; Gider Vergileri, Gelir Vergisi, Vergi Usul, Damga Vergisi, Harçlar, Emlak
Vergisi, Belediye Gelirleri, Katma De¤er Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›yla birlikte
di¤er baz› kanunlarda önemli düzenlemelerin yap›lmas› ön görülmektedir.

Bu sirkülerimiz; söz konusu tasar›n›n geçici 2. Maddesi hakk›nda ön bilgi vermek üzere
haz›rlanm›flt›r. Söz konusu geçici maddede, gerçek ve tüzel kiflilerin yurt d›fl›nda bulunan
varl›klar›n›n milli ekonomiye kazand›r›lmas› için yap›lan düzenlemenin, bankalar, arac›
kurumlar ile yurt d›fl›nda varl›¤› olan gerçek ve tüzel kifliler aç›s›ndan kapsam ve uygulamas›na
yönelik hükümler bulunmaktad›r. Daha önce 2008 ve 2013 y›llar›nda da yap›lan benzeri
uygulamalarda oldu¤u gibi Varl›k Bar›fl› olarak adland›rabilece¤imiz bu tasar›yla ilgili
maddenin bafll›ca hususlar› afla¤›daki gibidir.

Bankalar, Arac› Kurumlar ve Gerçek ve Tüzel Kifliler Aç›s›ndan Uygulamaya dönük
önemli hususlar:

Gerçek ve tüzel kiflilerce, yurt d›fl›nda bulunan; para, alt›n, döviz, menkul k›ymet ve
di¤er sermaye piyasas› araçlar›, 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya arac›
kurumlara bildirilecektir.

Alacaklar ve rayiç bedeliyle tafl›nmazlar, 31.12.2016 tarihine kadar, Türk Liras› cinsinden
vergi dairelerine beyan edilecektir.

Gerçek ve tüzel kifliler, say›lan varl›klar›, di¤er kiflilerin nam veya hesab›na bildirim
veya beyanda bulunabilecektir.

Yurt d›fl›nda bulunan ve tasar› 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, beyan edilen 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 getirilmemesi veya Türkiye'deki bankalar veya arac› kuramlarda aç›lacak
bir hesaba transfer edilmemesi halinde, tasar›daki avantajlardan yararlan›lamayacakt›r.

“Yat›r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi Amac›yla
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na

Dair Kanun Tasar›s›”
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Bildirilen / beyan edilen varl›klar nedeniyle, bildirim/ beyanda bulunan kifliler ile
yukar›da say›lan varl›klar›n nam veya hesab›na getirildi¤i di¤er gerçek ve tüzel kifliler
nezdinde, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyat› yap›lmayacak, vergi cezas›
kesilmeyecektir.

Nam veya hesab›na bildirim veya beyanda bulunulanlara bu madde kapsam›nda
yap›lan intikaller, ivazs›z intikal olarak de¤erlendirilmeyecek ve veraset ve intikal vergisine
konu edilmeyecektir.

Bildirim/ beyanda bulunanlar ile bunlar›n kanuni temsilcileri hakk›nda, s›rf bu beyan›n
yap›lm›fl olmas›ndan dolay› ve bu beyandan hareket edilerek, hiçbir flekilde herhangi bir
araflt›rma, inceleme, soruflturma veya kovuflturma yap›lmayacak ve idari para cezalar›
uygulanmayacakt›r.

Bu madde kapsam›ndaki bildirim/beyanlar›n flekli, içeri¤i ve eklerini, yap›laca¤› yeri
ve bu maddenin uygulanmas›na iliflkin di¤er usul ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤›
yetkilidir.

Yukar›da belirtilen noktalar› baflta olmak üzere Kanun tasar›s›ndaki Geçici 2. Maddenin
bütününe bakt›¤›m›zda afla¤›daki hususlar› ifade edebiliriz;

Bildirilen/ beyan edilen varl›klardan, vergi al›nmayacakt›r. Önceki y›llarda yap›lm›fl
olan uygulamalarda düflük oranl› da olsa vergi tahakkuku yap›l›yordu.

Yurt d›fl›ndaki varl›klar›n baflka kifliler ad›na getirilmesi imkan› verilmifl olup, bu
varl›klara bildiren/beyan eden kiflinin sahip olmas› mecburiyeti ortadan kald›r›lm›flt›r. Bu
uygulamay› desteklemek üzere bu tarz bildirim/beyanlar›n Veraset ve ‹ntikal Vergisine konu
edilmeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Yurda getirilen varl›klar beyan/bildirimden sonra istendi¤i flekilde tasarruf
edilebilecektir.

Yurda getirilecek varl›klar›n belirli bir tarih itibariyle yurt d›fl›nda olaca¤›n›n tevsiki
ve ispat› aranmamaktad›r. (Daha önceki Varl›k Bar›fl› düzenlemelerinde bu istenmekteydi.)

fiirkete getirilecek paran›n sermayeye eklenmesi mecburiyeti bulunmamaktad›r.

Di¤er kanunlar yönünden de hiç bir flekilde inceleme-soruflturma yap›lamayaca¤›
hükme ba¤lanmaktad›r.

Tasar› maddesindeki bafll›ca hususlar yukar›daki gibidir. Yasalaflt›ktan sonra son hali ayr›ca
duyurulacak olup, konu hakk›nda ön bilginizi rica ederiz.
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