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Yeni varlık barışına ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ yayımlandı. 

 

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun ile yeni 

bir varlık barışı uygulaması ihdas edilmiştir. 

Yayımı tarihi itibari ile yürürlükte olan yeni varlık barışı uygulamasına ilişkin Kurumlar 

Vergisi Kanunu’ geçici 15’inci maddesi hakkında uygulama usul ve esaslarının belirlendiği 

1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ 

09.08.2022 tarih ve 31918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Daha önceki varlık barışı uygulamaları ile bazı benzerlik ve farklılıklar içeren yeni varlık 

barışı uygulamasına ilişkin özet bilgiler şu şekildedir: 

1- Varlık barışı kapsamına; 

 Gerçek veya tüzel kişilerce,yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul 

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan 

ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 

girmektedir. 

2- Yurt içi ve yurt dışında bulunan bahsi geçen varlıklar için 31/3/2023 tarihine kadar 

beyan ve bildirim yapılabilecek 

3- Yurt dışından getirilen varlıklar için bildirim süresini dikkate alarak 30.09.2022 

tarihine kadar bildirilenler için %1, 01.10.2022-31.12.2022 tarihleri arası 

bildirilenler için %2 ve 01.01.2023-31.03.2023 tarihleri arası bildirilenler için %3 

oranlarında; yurt içi varlıklar için ise %3’lük tek oranda vergi ödenecektir. 

4- Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara 

transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten 

itibaren en az 1 yıl süreyle tutulması halinde vergi %0 olarak uygulanacaktır. 1 yıllık 



 
 

 

 

sürenin ardında talep edilmesi halinde bildirim sahibine tahsil edilen vergi geri 

ödenecektir. 

5- Beyan edilen yurt içi varlıklar ile bildirilen yurt dışı varlıklar için bilanço pasifinde 

özel fon hesabı oluşturulacak ve bu fon hesabı 2 yıl geçmedikçe sermayeye ilave 

edilmesi hariç hiç bir suretle işletmeden çekilemeyecektir. 

6- Sözkonusu tebliğin 7’nci maddesi uyarınca gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefiyeti bulunmayanlarca da varlık barışı uygulanmasından 

faydalanılması mümkündür. 

 

Konunun önemine binaen Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel 

Tebliğ (Seri No: 1) tamamına linki tıklayarak ulaşabilirsiniz 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 
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