SİRKÜLER NO: YORDAM–2020/S–37

İST. 19.06.2020

30.06.2020 TARİHİ İTİBARİYLE SONLANACAK HAKLAR
Bilindiği üzere, daha önceden çıkarılan bazı Kanunların yürürlülük tarihleri birçok kez
ertelenmiş/uzatılmıştı. Yeni bir erteleme olmaz ise 30 Haziran 2020 tarihinde sonlanacak
uygulamalar kısaca aşağıda belirtilmiştir.
*Varlık Barışı Uygulaması; Yurt dışında/İçinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçlarını, yurt içinde ayrıca taşınmaz bildirimine ilişkin başvuru
süresi 30.06.2020 tarihinde sonlanacaktır.
*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis ‘e Kayıt Tarihlerini ilişkin bazı
süreler 30.06.2020 tarihinde sonlanacaktır.

VARLIK BARIŞI
(BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI)
Yurt dışında/İçinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını, yurt içinde ayrıca taşınmaz bildirimine ilişkin süre 30.06.2020 tarihine uzatılmıştı.
Sirkülerimizde bu konuya kısaca değineceğiz. (Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması
Hakkında Genel Tebliğ 02.08.2020 tarih 30850 sayılı Resmi Gazete Yayımlanmıştır.)
Kapsam ve Bildirime Tabi Varlıklar
a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçları
b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
ile taşınmazlar
Yurt içi ve dışı tanımlarda farklar
- Yurt içi varlıkların beyanında vergi mükellefiyeti olan kişinin bildirim kabul olurken, Yurt
dışı kişi için bu zorunluluk bulunmamaktadır.
-Yurt içi varlıklarda taşınmazlar değer kabul edilirken, Yurtdışı varlıklarda taşınmaz değerler
olarak dikkate alınmamaktadır.
Beyan Edilen Varlıklar Beyan Ve Ödemesi
Beyan edilen varlıklar için %1 oranında vergi tarh edilecektir
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Yurt dışı varlıkların bildirimi 30.06.2020 tarihine kadar banka ve aracı kurumlara yapılması,
15.07.2020 tarihine kadar tarh edilen verginin ödenmesi gerekir. Ayrıca beyan edilen
varlıkların üç ay içinde Türkiye ye getirilmesi gerekmektedir.
Yurt içi varlıkların beyanı 30.06.2020 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden
bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilecektir. Takip eden ayın sonuna kadar tarh
edilen vergini ödenmesi gerekecektir.
Ödenen vergilerin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak dikkate alınması ya da başka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün değildir.
Varlıkların bildirim veya beyan değeri
Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde gerekse
yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine beyan edilmesinde, bildirildiği veya beyan
edildiği tarih itibarıyla varlıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecektir:
a) Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.
b) Altın, rayiç bedeliyle.
c) Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.
ç) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;
1) Hisse senedi gibi pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç
bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari
(nominal) değeriyle.
2) Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici
yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse
itibari (nominal) değeriyle.
3) Yatırım fonu katılma belgeleri, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.
4) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa
rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli
değilse itibari (nominal) değeriyle.
d) Taşınmazlar, rayiç bedeliyle.
Bildirilen veya beyan edilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi
Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce,
kanuni defterlere kaydedilebilecektir.
Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına beyan edilmesi durumunda ilgili şirket şirketin
kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilebilecektir.
Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir
veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilebileceği gibi, aynı varlıklar
KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. NO; 22/2 BAKIRKÖY/İST.
TEL:0 (212) 660 92 13 FAX: 0 (212) 660 92 23
www.yordamdenetim.com yordam@yordamdenetim.com

2

vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın
işletmelerinden çekilebilecektir.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için
pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek,
sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri
tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi
ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da
vergilendirilmeyecektir.
Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce,
banka veya aracı kurumlara bildirildiği ya da vergi dairelerine beyan edildiği tarih itibarıyla,
Türk lirası karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların
elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.
Beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul
Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya
kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya
indirim olarak kabul edilmeyecektir.
İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller
Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve
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 şartıyla,
bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi
tarhiyatı yapılmayacaktır.
Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı
yapılmaması imkanından yararlanılabilmesi için, bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin
tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi; bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten
itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda
açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERBİS ‘E
KAYIT TARİHLERİNİN UZATILMASI
Süre uzatımına ilişkin 2019/387 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurum, Kurul Kararı
28.12.2019 tarih 30992 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Bildirimler ‘e ilişkin açıklamalar 09.12.2019 tarih
YORDAM-2019/S-49 sayılı sirkülerimizde mevcuttur.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt için veri sorumlularına verilmiş
olan süreler yeniden düzenlenerek aşağıdaki gibi ilan edilmiştir.
Vergi Sorumluları
Kayıt İçin Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25
30.06.2020
milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
30.06.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25
30.09.2020
milyon TL’den az olup, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri
işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

SAYGILARIMIZLA, .....
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