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Kamuoyunda de¤iflik adlarla an›lan 5811 say›l› “Baz› Varl›klar›n Milli Ekonomiye
Kazand›r›lmas› Hakk›nda Kanun” 27062 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak 22 Kas›m
2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifltir.

Kanun'un temel amac›; gerçek ve tüzel kiflilere ait olup yurt d›fl›nda bulunan "para, döviz,
alt›n, hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul k›ymetler ile di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n"
Türkiye'ye getirilerek ekonomiye kazand›r›lmas› ve tafl›nmazlar›n kayda al›nmas› ile yurt
içinde bulunan ancak iflletmelerin özkaynaklar› içinde yer almayan bu tür varl›klar›n sermayeye
dönüfltürülerek iflletmelerin güçlenmesini sa¤lamakt›r.

Kanun'un uygulamas›nda ise, yukar›da say›lan söz konusu k›ymetlerin YTL cinsinden rayiç
bedelle banka veya arac› kuruma bildirim veya vergi dairelerine beyan› ile kanunda
öngörülen oranlar dikkate al›nmak suretiyle hesaplanan verginin vergi dairesine yat›r›lmas›
esas› getirilmifltir.

Bankalar, Arac› Kurumlar ve Mükellefler Aç›s›ndan Uygulamaya dönük önemli hususlar:

Gerçek ve tüzel kifliler, 01.10.2008 tarihi itibariyle sahip olduklar› ve o tarih itibariyle
yurt d›fl›nda bulunan “para, alt›n, döviz, menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas›
araçlar› ile gayrimenkullerini” beyan konusu yapabileceklerdir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldu¤u ve Türkiye'de bulunan ancak
01.10.2008 tarihi itibariyle kanuni defter kay›tlar›nda bulunmayan söz konusu
k›ymetleri de vergi dairelerine beyan edeceklerdir.

Kanundan faydalanmak isteyenler, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›nca haz›rlanan format
dilekçe ile banka ve arac› kurumlara ya da vergi dairelerine 2009 y›l› fiubat ay› son
gününe kadar (2 Mart 2009) baflvuru yapabileceklerdir.

Baflvuru dilekçesinde beyan edilen toplam varl›k üzerinden yurt d›fl› varl›klar için
%2, yurtiçi varl›klar için %5 nispetinde vergi tutar› tahsil edilecektir.

Bu vergi, tarhiyat›n yap›ld›¤› ay› izleyen ay›n sonuna kadar ödenecektir.

Banka veya arac› kuruma baflvuruldu¤unda, tahsil edilen bu vergiler ertesi ay›n
15'ine kadar konsolide bir beyanname ile bankan›n kurumlar vergisi yönünden
ba¤l› olunan vergi dairesine beyan ile ayn› sürede ödenecektir.
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Bu kanun kapsam›nda bildirilen veya beyan edilen varl›klar nedeniyle 01.01.2008
tarihinden önceki dönemlere iliflkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyat›
yap›lmayacakt›r.

Yurt d›fl›ndaki varl›klar› için kanundan yararlanmak üzere baflvuru yapanlar, yurt
d›fl›ndaki varl›klar›n› baflvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde Türkiye'ye getirerek
Türkiye'deki banka ve arac› kurumlar nezdinde aç›lacak hesaplara transfer
edeceklerdir.

Yurt d›fl›ndaki varl›klar›n Türkiye'deki ticari iflletme veya flirket için getirilmesi
durumunda ise, söz konusu varl›klar için banka veya arac› kuruma flirket ad›na
müracaat edilecek ve getirilen varl›klar flirket kay›tlar›nda "pasifte aç›lacak özel
bir fon hesab›na" al›nacakt›r. Bu fon hesab›, sermayeye ilave d›fl›nda baflkaca bir
iflleme tabi tutulmayacak olup, flirketin tasfiyesi halinde ise herhangi bir vergiye
tabi olmayacakt›r.

Yurt içindeki varl›klar›n flirket kay›tlar›na al›nmas› halinde; bilanço esas›na göre
defter tutan mükellefler, bu kanun hükümlerine göre 213 say›l› Kanun uyar›nca
kanuni defterlerine, tafl›nmazlar d›fl›ndaki varl›klar›n› banka ve arac› kurumlardaki
hesaplara yat›rmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesab› açacaklard›r. Bu
fon hesab›, sermayenin cüz'ü addolunarak beyan tarihinden itibaren alt› ay içinde
sermayeye ilave edilecektir.

Kanun'dan bu flekilde yararlanan kifliler ile ilgili olarak geçmifl y›llara dönük (2003-
 2007 y›llar›) herhangi bir soruflturma, vergi incelemesi ve vergi tarhiyat›

yap›lmayacakt›r. Baflka nedenlerle (örne¤in rutin flirket incelemesi) bir vergi
incelemesi yap›ld›¤›nda da gelir, kurumlar ve katma de¤er vergisi yönünden tespit
edilen matrah fark›ndan bu kanun kapsam›nda beyan edilen tutarlar mahsup
edilerek tarhiyat yap›lacakt›r. Yani, beyan edilen varl›k tutar› inceleme elemanlar›nca
saptanan matrah fark›ndan mahsup edilecektir.

Yurt d›fl›ndan ülkemize varl›k transferinde kambiyo mevzuat› yönünden herhangi
bir sak›nca bulunmamaktad›r.

Vergi mevzuat›m›za göre; yurt d›fl›nda elde edilen gelirlerin Türkiye'de “y›ll›k beyan” esas›nda
beyan edilmesi ve ilgili y›llardaki tarife üzerinden vergisinin ödenmesi gerekmektedir.
Ayr›ca, 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. Bu nedenle, bu kanundan yararlan›lmas› durumunda, yurt d›fl›nda elde
edilen bu gelirlerle ilgili olarak cezal› ve gecikme faizli bir vergi ödeme riski ortadan kalkacakt›r.

Ayr›ca, di¤er nedenlerle yap›lacak bir vergi incelemesi sonucu tespit edilecek vergi
matrah›ndan, “yurt d›fl›ndan getirilen veya yurt içi varl›klardan iflletme sermayesine eklenen
bu varl›klar›n tutar›” mahsup edilecektir.


