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SİRKÜLER NO: POZ-2021 / 53                      İST, 30.06.2021 
 
 
ÖZET: 
 

 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4196 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Varlık Barışı uygulamasına ilişkin süreler 31 Aralık 2021 
tarihine uzatılmıştır. 
 

VARLIK BARIŞINDA SÜRELER UZATILDI 
 
Bu Karar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Varlık Barışı uygulamasına ilişkin geçici 93 üncü 
maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay 
uzatılmıştır. 
 
Buna göre; 
 

a) Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi 
 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 
31 Aralık 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve 
tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. 

 
Yukarıda belirtilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 
kullanılan ve 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 
31 Aralık 2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter 
kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye 
getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

 
Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye 
getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil 
edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir 
kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir. 
 
Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye 
getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer 
edilmesi şarttır. 

 
b) Yurt içi varlıkların bildirilmesi 

 
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 
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piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar vergi dairelerine 
bildirilebilecektir.  

 
Bildirilen söz konusu varlıklar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde 
dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir.  
 
Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir 
kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.  
 
Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması 
hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu 
kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi 
kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir. 

 
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210630-6.pdf 
 
Saygılarımızla… 
 


