
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 03.09.2018 

Sayı: 2018/171        Ref: 4/171 

 

 

Konu:  

YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN BAZI KAZANÇLARIN 7143 SAYILI KANUN 

KAPSAMINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ İLE 

İLGİLİ  SÜRELER ALTI AY UZATILMIŞTIR 

 

31.08.2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararına ile 7143 sayılı Kanunun 10. maddesinin 13. fıkrasının (h) bendinde yer alan süreler 

bitiş tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
h) 1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile 

kurumların; 

 

(aa) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 

kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan 

kazançları, 

 

(bb) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 

kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, 

 

(cc) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri 

aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 

 

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil 

olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer 

edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden 

müstesnadır. 

 

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile 

kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan 

kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye 

transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar 

vergisinden müstesnadır. 

h) 1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile 

kurumların; 

 

(aa) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 

kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan 

kazançları, 

 

(bb) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 

kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, 

 

(cc) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri 

aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 

 

30/04/2019 tarihine kadar elde edilenler de dahil 

olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 30/06/2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer 

edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden 

müstesnadır. 

 

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile 

kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan 

kazançları, 30/06/2019 tarihine kadar Türkiye’ye 

transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar 

vergisinden müstesnadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

29.08.2018 tarih ve 48 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı   

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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