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SİRKÜLER NO: POZ-2022 / 83

İST, 14.09.2022

ÖZET:
•

Gelir İdaresi Başkanlığınca, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların
ekonomiye kazandırılması rehberi ile Varlık Barışı’na ilişkin rehber ile soru ve cevaplar
broşürü yayınlandı.

Bilindiği üzere; 7417 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici
15 inci madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların
Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.
Söz konusu düzenlemeyle;
•

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve bu
varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması,

•

Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında
yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve
taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınması,

•

Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti
bulunmayanlarca beyan edilmesi,

olanağı getirilmiştir.
Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıklarını 31 Mart 2023 tarihine
kadar
bildirim
veya
beyanda
bulunmak
suretiyle
Varlık
Barışı
uygulamasından yararlanabileceklerdir.
Düzenleme ile getirilen olanaklara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Rehber” ile en çok sorulan
konular ile ilgili olarak "Varlık Barışı'na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü" hazırlanarak
kullanıma sunulmuştur.
Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/varlik_barisi/varlik_barisi_rehberi_2022.pdf
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Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/varlik_barisi/yeni_varlik_barisina_iliskin_soru_v
e_cevaplar.pdf
1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğine aşağıdaki
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.gib.gov.tr/bazi-varliklarin-ekonomiye-kazandirilmasi-hakkinda-genel-teblig-seri-no-1-1
Saygılarımızla…
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