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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/47 

TARİH: 04/09/2018 

KONU 
Varlık Barışı’na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Genel Tebliği (Seri No 4 ) Yayınlanmıştır. 

 

 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde (Seri No: 3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Seri No: 4), 18 Ağustos 2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. 

Yayımlanan tebliğ ile Varlık Barışı’na ilişkin daha önce yayınlanan 7143 Sayılı Kanun Genel 

Tebliği (Seri No: 3)’e ek cümleler eklenmiştir. 

3 Seri No.lu Tebliğin “Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi” başlıklı 4. 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir; 

Eski Hali Yeni Hali 
MADDE 4 (1) 7143 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin on üçüncü fıkrası kapsamında bildirilen 
varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve 
vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden 
faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh 
edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirime 
konu edilen 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. 

MADDE 4 (1) 7143 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin on üçüncü fıkrası kapsamında bildirilen 
varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve 
vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden 
faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh 
edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirime 
konu edilen 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. Türkiye’deki 
banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili 
varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan 
hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin 
farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden 
faydalanılması açısından herhangi bir önemi 
bulunmamaktadır. 
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3 Seri No.lu Tebliğin “Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen 

varlıkların durumu” başlıklı 8. maddesine ise aşağıdaki cümle eklenmiştir; 

Eski Hali Yeni Hali 
MADDE 8 (1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları 
ya da şirket veya şirketin ortakları adına Kanun 
kapsamına giren varlıkları 18/5/2018 tarihinden önce 
yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya 
temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye 
yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve 
yurt dışında bulunan varlıklarının, Tebliğde yapılan 
açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirime konu 
edilerek Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki 
banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba 
transfer edilmesi ya da Türkiye'de bulunan ancak 
18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında 
yer almayan varlıklarının Tebliğde yapılan açıklamalar 
çerçevesinde şirket adına beyan edilmek suretiyle 
Kanun hükümlerinden yararlanılabilmesi 
mümkündür. 

MADDE 8 (1) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları 
ya da şirket veya şirketin ortakları adına Kanun 
kapsamına giren varlıkları 18/5/2018 tarihinden önce 
yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya 
temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye 
yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve 
yurt dışında bulunan varlıklarının, Tebliğde yapılan 
açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirime konu 
edilerek Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki 
banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba 
transfer edilmesi ya da Türkiye'de bulunan ancak 
18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında 
yer almayan varlıklarının Tebliğde yapılan açıklamalar 
çerçevesinde şirket adına beyan edilmek suretiyle 
Kanun hükümlerinden yararlanılabilmesi 
mümkündür. 
 
(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde 
şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri 
dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü 
fıkrası hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim 
veya beyana konu edilerek bu fıkra hükmünden 
yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait 
olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni 
temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf 
edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim 
veya beyana konu edilmesi halinde bu fıkra 
hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, 
bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak 
inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket 
veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait 
olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. 

 

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 

4) 

 

Saygılarımızla, 
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