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SĐRKÜLER         Đstanbul, 03.09.2009 
Sayı: 2009/127        Ref: 4/127 
 
 
Konu: 
“VARLIK BARI ŞI KANUNU”NDAN YARARLANMA SÜRES Đ 30.09.2009 
TARĐHĐNDE SONA ERECEKTĐR    
 
Kamuoyunda “ Varlık Barışı” olarak adlandırılan “5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli 
Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun”da 5917 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklikler sonrası varlık barışından yararlanma süresi 30.09.2009 tarihine kadar uzatılmıştı. 
Konu hakkında 2009/102 ve 2009/114 sayılı sirkülerlerimiz ile bilgi verilmişti.  
 
Özetle;  
 

• 01.06.2009 tarihi itibariyle Türkiye’de sahip olunan ama kanuni defter kayıtlarına 
intikal ettirilmemiş olan ya da 01.06.2009 tarihi itibariyle yurt dışında sahip olunan 
varlıkların 5811 sayılı Kanuna uygun bir şekilde 30.09.2009 tarihine kadar beyan 
edilmeleri ve beyan edilen varlıklar üzerinden hesaplanan (yurtiçi %5, yurt dışı %2) 
vergilerin ödenmesi halinde 5811 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmak mümkün 
olacaktır.  

 
• 01.05.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında oluşan ve yurt dışı kaynaklı;  

 
- Đştirak hissesi satış kazançlarının,  
- Đştirak kazançlarının, 
- Ticari kazançların 

 
28.02.2010 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla bu kazançlar gelir ve 
kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.  

 
• Ayrıca yurt dışındaki kurumların 01.11.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında 

tasfiyesinden doğan kazançların 31.12.2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer 
edilmesi kaydıyla bu kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır.  

 
Uygulamada Gelir Đdaresinin mükellefleri varlık barışından yararlanmaları için çeşitli yollar 
ile yönlendirdiği görülmektedir. Gelir Đdaresi Başkanlığı varlık barışından yararlanmak 
isteyenleri bilgilendirmek amacıyla web sayfasında bir broşür yayınlamıştır.  
 
(http://www.gib.gov.tr/fileadmin/template/main/images/5811vb_brosur.pdf) 
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5917 sayılı Kanunla değişik 5811 sayılı varlık barışı kanunundan yararlanılması halinde, 
bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere 
ili şkin olarak vergi incelemesi yapılması durumunda, bu incelemeler sonucu; gelir, kurumlar 
ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından 5811 sayılı kanun 
kapsamında bildirilen ve beyan edilen tutarlar beyana ilişkin hesaplanan verginin de yasal 
süresi içinde ödenmiş olması şartıyla mahsup edilecektir. 5917 sayılı kanun ile yapılan 
değişiklik sonucu, KDV indirimi reddine bağlı olarak yapılan tarhiyatlarda da mahsup 
işleminden yararlanma imkanı getirilmiştir. Uygulamada, bu yöndeki incelemelere bağlı 
olarak mükelleflere “defter ve belgelerin” ibrazına dair yazı gönderilmesine rağmen (bu işlem 
vergi incelemesine başlanıldığı anlamına gelmektedir ve kanun ve tebliğlerde yapılan 
açıklamalara göre; vergi incelemesine başlanması sonrasında varlık barışından yararlanılması 
hüküm ifade etmeyecektir) idare tarafından mükellefe varlık barışı hükümlerinden 
yararlanabileceği belirtilerek mükelleflerin yönlendirildiği görülmektedir.  
 
Özetle; 01.01.2008 öncesi hesap dönemlerine dair olası vergi risklerini bertaraf etmek isteyen 
mükelleflerin gerekli incelemeyi yaparak, varlık barışından yararlanmalarında (şu an için) son 
günün 30.09.2009 tarihi olduğunu hatırlatmak isteriz.  
 
  
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  


