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Genel Bilgi
• Bu sunum, gerçek kişilerin sadece şahsi mal varlığına dair kıymetler dikkate alınarak
hazırlanmıştır.
• Ne varlık barışı ne de vergi affı ülkemizde yeni kavramlardır. Son 15 yılda hem varlık barışı hem de
bu kadar kapsamlı vergi affı ile 3. defa karşılaşıyoruz. Ancak her ikisinin de aynı mevzuat
içerisinde yer alması ilk defa karşılaşılan bir durumdur.
• Ağustos ayında yayınlanan vergi affı ve varlık barışını içeren vergi yapılandırma paketinin önemi,
FATCA ve otomatik bilgi değişimi uygulamalarının arefesinde gelmesi ve global bankacılık
sisteminin değişmekte olmasıdır.
• Vergi yapılandırma paketinde sunulan yapılandırma seçenekleri aşağıdaki gibidir:
• Vergi affı:
• Kesinleşmiş ve kesinleşmemiş (dava safhasındaki) alacakların yapılandırması
• Pişmanlıkla beyan
• Matrah artırımı
• İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
• Kesinleşmiş SGK alacaklarının yapılandırması
• Varlık Barışı
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Varlık Barışı’nın Sundukları

Para, altın,
döviz, menkul
kıymet ve diğer
sermaye
piyasası araçları

31.12.2016
tarihine kadar
beyan

Türkiye’ye
Transfer /
Bildirim

İnceleme
Yapılmaması

• Bundan önceki varlık barışları ile şimdiki varlık barışının
temel farkları aşağıdaki gibidir:
• Vergi kalkanı sağlamıyor
• Vergi ödenmesi gerekmiyor
• Tevsik zorunluluğu yok
• Rayiç bedel tespiti yok
• Gayrimenkulleri kapsamıyor
• Menkul kıymetler için TR’ye getirme mevzuu belirsiz
• İnceleme yapılmayacağına ilişkin farklı ifade:
• Bir önceki varlık barışı: Bildirilen veya beyan edilen
varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi
tarhiyatı yapılmaz
• Mevcut varlık barışı: Başkaca bir neden ile gerekli olması
hâli saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış
olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir
şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir
araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma
yapılamaz, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemez.
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Vergi Affı ’nın (Matrah Artırımı) Sundukları
• 2011-2015 yıllarını kapsamaktadır.
• 2016 yılında elde edilen gelirlerin
2017 yılının Mart ayında
beyan edilmesi
gerekecektir.

Kapsam

• Gelir vergisi: tüm
gelir unsurları itibari
ile faydalanılabilecektir.

Gelir Türleri

• 31.10.2016 tarihine kadar başvurunun
yapılması ve 30.11.2016’dan itibaren
ödenmeye başlanması gerekmektedir.

31.10.2016

İnceleme ve
Tarhiyat

Artırılan tutar üzerinden
beyanname vermiş ve
düzenli ödemiş olanlar için
%15, diğerleri için %20 vergi
ödenmesi gerekecektir.

• Artırımda bulunulan yıllar için
yıllık gelir vergisi incelemesi ve
bu yıllara ilişkin olarak daha
sonra başka bir tarhiyat
yapılmaz.
• Mevcut mükellefiyet ne olursa olsun,
tüm gelir unsurları için tarhiyat
yapılmasının önüne geçilebilir.
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Avantaj ve Dezavantajlar
AVANTAJLAR

VARLIK BARIŞI

VERGİ AFFI

DEZAVANTAJLAR/
BELİRSİZLİKLER

Belli bir tarih itibari ile mevcudiyetinin
tevsikinin zorunlu olmaması, menkul
kıymetlerin TR’ye getirilmeksizin
bildiriminin yeterliliği, getirilen tutar
üzerinden ek vergi alınmaması

Vergi kalkanı sağlamaması, inceleme ve
tarhiyatın önüne geçmesi konusundaki
belirsizlik, Varlıkların rayiç bedelinin
maliyet kabul edilip edilmeyeceği, 2016
yılında elde edilen gelirleri kapsayıp
kapsamayacağı

2011-2015 yılları için inceleme ve
tarhiyatın önüne geçmesi, gelirin
kaynağının sorgulanmaması

%15-20 vergi yükü (yüksek matrah
beyan etmiş olanlar için dezavantaj,
beyan etmemiş olanlar için avantaj),
2016 yılını kapsamaması

Taslak metinde yer alan,
varlıkların başkası adına
getirilmesi ve Veraset ve
İntikal vergisi
uygulanmamasına dair
hükümler Kanun metninde
yer almamaktadır.
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Varlık Barışı ve Vergi Affının Karşılaştırması
• Matrah artırımıyla varlık barışı birbirinin alternatifi gibi algılanabilecek olmakla beraber detayda
işe yaradıkları alanlar farklıdır;
• Varlık barışı, 2017’den itibaren yürürlüğe girecek otomatik bilgi değişimi uygulaması
çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir uygulamadır. Türk vergi idaresi 2017 yılından
başlamak üzere yurtdışındaki varlıklardan elde edilecek gelirlerden bilgi sahibi olacaktır. Bu
gelirlerin beyannameye dahil edilip edilmediği daha yakında takip edilebilecek ve sorgulaması
yapılabilecektir. Varlık barışı, bu manada yurtdışındaki varlıkların kayda alınmasında milat
gibi bir vazife görecektir. Ancak yurtdışı varlıkların Türkiye’ye transferi veya bildirimi vergi
kalkanı sağlamamaktadır.
• Vergi affı ise 2011-2015 yıllarında yurtiçinde ve yurtdışında elde edilmiş ancak beyan
edilmemiş tüm gelirler için vergi incelemesi ve cezalı vergi tarhiyatı riskini tamamen ortadan
kaldırmaktadır.
• Bu çerçevede varlık barışından faydalanmayı düşünen kişilerin geçmiş yıllarında yurtdışında elde
ettikleri gelirlerine ilişkin inceleme yapılabilme riskinin önüne geçebilmeleri için matrah artışından
faydalanmaları uygun olabilecektir.
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Soru / Cevap
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