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YURTDIŞI VARLIKLARINIZ İÇİN
VARLIK BARIŞI

THE RECOVERY OF CERTAIN ASSETS
ABROAD TO THE NATIONAL ECONOMY

15.04.2013 tarihi itibariyle; yurtdışında bulunan ve sahip olunan varlıkların, 31.10.2013 tarihine
kadar bildirim veya beyana konu edilmesine imkan sağlanmıştır..

It is now and an opportunity to declare the assets possessed by individuals and legal entities as of
15/4/2013 until 31/10/2013.

Kanun kapsamında beyan edilecek varlıklar;

The assets which shall be declared within the scope of the related law consist of

para,

money,

döviz,

foreign currency,

altın,

gold,

menkul kıymet

securities

ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlardır.

and other capital market instruments and immovables.

Bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle, hiçbir suretle vergi incelemesi ve geriye
dönük işlem yapılmayacaktır.

If the taxpayer declares assets, no tax examination and tax assesment will be made.

Bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle 29.05.2013 tarihinden sonra, 01.01.2013
tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler
sonucu; gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından,
bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilecektir.
Mahsup imkanından yararlanılabilmesi için; bildirim veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden
verginin vadesinde ödenmesi şarttır.
Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen taşınmazlar dışındaki yurt dışı varlıkların bildirim
veya beyan tarihini izleyen ayın sonuna kadar Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya
aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca yurtdışından elde edilen bazı kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Bu çerçevede;
29/5/2013 ile 31/10/2013 tarihleri arasında elde edilen ve 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer
edilen iştirak kazançları ile iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar,
1/1/2013 ile 31/10/2013 tarihleri arasında elde edilen ve 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer
edilen yurt dışı şube kazançları,
29/5/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında elde edilen ve 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer
edilen kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlar
2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilerek
istisnaya konu edilebilecektir.

Where a tax examination regarding the periods before 1/1/2013 is carried out after 29/5/2013 for
any reasons other than declaration, the amounts declared within the scope of the article will be
deducted against tax base differences which are detected in relation to personal income tax,
corporate income tax, and value added tax (VAT).
In order to benefit from the deduction opportunity; taxes which are assessed as a result of the
declarations made should be paid in due time.
The assets abroad, other than immovables, declared within the scope of law must be brought into
Turkey or transferred to an account to be opened in a bank or a brokerage house in Turkey until the
end of the month following the date of declaration.
Besides, some incomes gained abroad is exempted from income and corporation tax.
Within the scope of the exemption,
Income derived from foreign subsidiaries (dividends) and income derived from sale of participation
shares abroad from 29/5/2013 to 31/12/2013 which shall be transferred to Turkey until 31/12/2013.
Income received from the branches of corporations located abroad between 1/1/2013-31/10/2013
which shall be transferred to Turkey until 31/12/2013.
Income derived from the liquidation of corporations whose legal and business centers are not located in
Turkey between 29/5/2013-31/12/2013 which shall be transferred to Turkey until 31/12/2013.
are to be regarded as tax-exempted by being declared in the personal income and corporate
income tax returns submitted for 2013.

