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31.12.2019 

            Sirküler, 2019/40 

 

Sayın Meslektaşımız;  

Konu : Varlık Barışı süresi, 30/6/2020 Tarihine uzatılmıştır. 

 

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile Yurt dışında bulunan varlıklar ile Türkiye bulanan varlıklara ilişkin Varlık Barışı 

süresi, 30.6.2020 Tarihine uzatılmıştır.  

 

Söz konusu Karar’a aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-2.pdf 

 

Konu ile ilgili hatırlatıcı bilgi özetle şöyledir; 

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarını, ilgili  maddedeki hükümler çerçevesinde, 30.06.2020 tarihine kadar Türkiye’deki banka 

veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 

edebileceklerdir. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 

oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu 

sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede 

ödeyeceklerdir. 

 

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 

kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.6.2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. 

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30.6.2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate 

alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi 

kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden 

çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh 

edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-2.pdf
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- Varlık Barışı  kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir 

vergiden mahsup edilemeyecektir. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen 

varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması 

bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

 

-  Bu kapsamda bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi 

incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 

 

 

           Saygılarımızla, 

                                                                                                         PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  
           YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.   


