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Bu Kanun ile yurt d›fl›nda (para, menkul k›ymet, gayrimenkul v.b. gibi) varl›klar› olan
kifliler ve flirketler, bu varl›klar›n› Türkiye'ye getirmeleri halinde %2 vergi yat›rmak suretiyle
Kanun’un getirdi¤i imkanlardan yararlanacaklard›r. Bu çerçevede; %2 vergi ödemek suretiyle
yurt d›fl›ndaki varl›klar Türkiye'ye getirilebilecek ve bu varl›klar nedeniyle 2004-2007 y›llar›nda
yurt d›fl›nda elde edilmifl olan mevduat faizi, bono faizi, temettü geliri, Euro Bond geliri,
menkul k›ymet al›fl-sat›fl kazançlar› v.b. gibi di¤er finansal enstrüman gelirleri nedeniyle
herhangi bir gelir vergisi veya kurumlar vergisi inceleme ve tarhiyat› yap›lmayacakt›r.

Mevzuat›m›za göre; yurt d›fl›nda elde edilen bu gelirlerin Türkiye'de “y›ll›k beyan” esas›nda
beyan edilmesi ve ilgili y›llardaki tarife üzerinden vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Zaman
zaman yurt d›fl› Maliye / 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. Kanun’dan 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 bir vergi incelemesi yap›l›r ise “yurt d›fl›ndan getirilen bu varl›klar
tutar›” saptanan vergi matrah›ndan da mahsup edilecektir. Görüldü¤ü gibi, yurt d›fl›nda elde
edilen gelirler için bir soruflturma yap›lmayacak ve ilaveten di¤er olas› vergi risklerinde de
bu tutar "izah nedeni" olarak vergi tarhiyat› tutar›ndan düflülecektir.

Kanun, bankalar›n “Özel Bankac›l›k” müflterilerinin yan› s›ra, “Kurumsal ve Bireysel” di¤er
potansiyel müflterileri yan›nda Yat›r›m ve Menkul flirketi müflterilerini de ilgilendirmektedir.
Dolay›s›yla, Kanun’un bankan›n ilgili departmanlar› ile banka müflterilerine yeniden
duyurulmas› faydal› olacakt›r.
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YURT DIfiINDAN VARLIK TRANSFER‹N‹N GET‹RD‹⁄‹ ‹MKANLAR VE KANUNDAN
YARARLANMA PROSEDÜRÜ

Gerçek ve tüzel kifliler, 01.06.2009 tarihi itibariyle yurt d›fl›nda sahip olduklar›
“para, alt›n, döviz, menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar› ile
gayrimenkullerini” beyan konusu yapabileceklerdir.

Kanun’dan faydalanmak isteyen gerçek kifliler ve flirketler, Maliye Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤›nca haz›rlanan format dilekçe ile 2009 y›l› Eylül ay› son gününe kadar
banka flubelerine baflvuru yapabileceklerdir.

Baflvuru dilekçesinde beyan edilen toplam varl›k üzerinden %2 nispetinde vergi
tutar› tahsil edilecektir.

Tahsil edilen bu vergiler ertesi ay›n 15'ine kadar banka taraf›ndan bankan›n
kurumlar vergisi yönünden ba¤l› oldu¤u vergi dairesine yat›r›lacakt›r.

Bankalar müracaat edenlerin müracaat› üzerine müflterilerin dilekçelerini al›p %2
oran›ndaki vergi tutar›n› tahsil edecek ve adlar›na hesap açacakt›r. Beyan olunan
de¤erler için bir sorgulama ve tevsik evrak› istemeyecektir. Formda yer alacak
bilgiler, tamamen kiflilerin beyan› olup, bu bilgilerin do¤ru olup olmad›¤› konusunda
bankalar›n herhangi bir sorumlulu¤u bulunmamaktad›r.

Kanun’dan yararlanmak için baflvuru yapan gerçek kifliler ve flirketler, yurt d›fl›ndaki
bu varl›klar› baflvuru tarihinden itibaren bir 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 flirket için getirilmesi durumunda söz konusu
varl›klar için banka flubelerine flirket ad›na müracaat edilecek ve getirilen varl›klar
ticari iflletme veya flirkette "pasifte aç›lacak özel bir fon hesab›na" al›nacakt›r. Bu 
fon hesab›, sermayeye ilave d›fl›nda baflkaca bir iflleme tabi tutulmayacakt›r.
fiirketin tasfiyesi halinde ise herhangi bir vergiye tabi olmayacakt›r.

Kanun’dan bu flekilde yararlanan kifliler ile ilgili olarak 2004- 2007 y›llar›n› kapsayan
süre için herhangi bir soruflturma, vergi incelemesi ve vergi tarhiyat› yap›lmayacakt›r.
Baflka nedenlerle bir vergi incelemesi yap›ld›¤› takdirde de (Örne¤in rutin flirket
incelemesi.) yurt d›fl›ndan getirilen bu varl›k tutar›, inceleme elemanlar›nca
saptanan matrah fark›ndan mahsup edilecektir.


