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1. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile diğer sermaye 
piyasası araçlarını, 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel 
kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Vergi Usul Kanunu kapsamında defter tutan mükellefler yurt dışından 
Türkiye’ye getirmiş oldukları para, altın, döviz, menkul kıymetler ile diğer 
sermaye piyasası araçlarını kayıtlarına almaları halinde bu varlıklar dönem 
kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı gibi işletmeden çekilmesi halinde de 
vergiye tabi kazancın ve kurumlar içinde dağıtılabilir kazancın tespitinde de 
dikkate alınmayacaktır.

Diğer taraftan yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile 
diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finans 
kurumlarından alınan ve 19.08.2016 tarihi itibariyle kanuni defterlerinde kayıtlı 
bulunan kredilerin kapatılmasında da kullanılabilir. Ancak bu kapatma işleminin 
en geç 31.12.2016 tarihine kadar yapılması zorunludur. Bu durumda kredi 
borcunun defter kayıtlardan düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan 

varlıkların Türkiye’ye getirilmesi şartı aranmayacaktır.
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Aynı şekilde 19.08.2016 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında görülen 
sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul 
kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının 19.08.2016 tarihinden önce 
Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde söz konusu 
avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu düzenlemeden 
yararlanacaktır.

Yurt dışından getirilen ve kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden 
çıkarılmasından doğar zararlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkları Türkiye’ye getiren gerçek ve 
tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcileri hakkında, başkaca bir neden ile 
gerekli olması hali hariç, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile 
herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma 
yapılamayacak vergi ve idari para cezası kesilmeyecektir.   
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2. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye’de bulunan ve defter 
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye 
piyasası araçları ile taşınmazlarını 31.12.2016 tarihine kadar, dönem kazancının 
tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlerine kaydedebilecektirler.

Defter kaydedilen bu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlarda 
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı gibi bu varlıkların elden 
çıkarılmasında doğan zararlar da gelir veya kurumlar vergisi uygulaması 
bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

3. Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması ile ilgili olarak belirtilen süreleri, 
bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili 
kılınırken, Maliye Bakanlığına da, söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, 
bildirim ve beyan ile işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve 
beyanların şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, maddenin uygulanmasında 
kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme 
yetkisi verilmiştir
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4. Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması işleminde;

a. Varlıkların belli bir tarihte mevcudiyetinin ispatı aranmayacaktır.

b. Yurt dışındaki varlıkları vergi mükellefi olsun olmasın herkesin getirebilmesi 
mümkündür.

c. Yurt içindeki varlıkların beyanı sadece gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
için getirilmiştir.

d. Yurt içindeki varlıklara ilave olarak taşınmazlar yani gayrimenkuller 
eklenmiştir. 

e. Yurda getirilen yurt dışı varlıklar ile yurt içinden kayda alınan varlıklar 
üzerinden herhangi bir vergileme yapılmayacaktır.
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f. Varlıkların kayda alınması halinde vergilemede (gelir ve kurumlar vergisi 
uygulaması ile kar dağıtımında ki vergilemede) dikkate alınmayacaktır.

g. Süre sınırlaması olmaksızın getirilen varlıklar işletmeden çekilebilecektir.

h. Kayda alınan varlıklar nedeniyle herhangi bir amortisman veya itfa payı 
ayrılmayacaktır.

ı. Söz konusu varlıkların elden çıkarılmasında doğan zararlar gider veya indirim 
olarak dikkate alınmayacaktır.  

i. Söz konusu varlıklara istenildiği şekilde tasarruf edilebilecektir.   



HER VERGİ MÜKELLEFİNE BU YASA MUTLAKA 
ANLATILMALIDIR
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BU YASANIN HERHANGİ BİR MADDESİNDEN 
YARARLANMASI İÇİN 

HER MÜKELLEFİN MUTLAK BİR SEBEBİ OLABİLİR

BU BİR FIRSATTIR

KAÇARSA GERİ GETİRİLEMEZ
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YARARLAN TEMİZ BİR SAHİFE AÇ VE ASLA BU SAHİFEYİ 
KİRLETME !!!
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VERGİSİNİ ÖDEYEN HER VATANDAŞIN
VİCDANI HUZUR İÇİDE

OLACAKTIR…
Dr. Ahmet Kavak
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