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18 Ağustos 2018 Tarihli ve 30513 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4 Seri no.lu Vergi Ve 

Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile, 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir.  

 

Bu Tebliğde;  

 

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde, ilgili varlığın transferi 

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

kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından önemi bulunmadığı 

belirtilmektedir. 

 

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların bildirilmesi 

ile ilgili olarak eklenen fıkra ile; 

 

 Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu ancak şirket ile doğrudan ilgisi olmayan 3. 

kişiler adına kayıtlı varlıkların şirket adına bildirimi suretiyle şirket kayıtlarına 

alınması, 

 Gerçek kişilere ait olan ancak bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt 

dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim 

veya beyana konu edilebileceği belirtilmiştir.  

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 

 

Sözü edilen Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 

  



 
 

  

18 Ağustos 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30513 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ  (SERİ NO: 3)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 4) 

MADDE 1 – 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri 

No: 3)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“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.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 8 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) 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.” 

Tebliğ olunur. 

  
 

 

 


