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SİRKÜLER NO : 2009/17      Ankara, 13.07.2009 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

 
Varlık Barışı Kanunu’nun Süresi Uzatıldı 

 
10 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5917 Sayılı Kanunun 44, 45 ve 46’ncı 

maddelerinde yapılan düzenlemeler ile Varlık Barışı Kanunu olarak bilinen 5811 Sayılı Bazı 
Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun uygulama süresi 30.09.2009 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 5917 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki 
gibidir.  
 
  Bilindiği gibi uygulama süresi 2 Nisan 2009 tarihinde sona eren 5811 Sayılı Kanun, kısmi bir 
af kanunu niteliğinde olup, 01.01.2008 tarihinde önceki dönemler için yurt içinde bulunan varlıkların 
işletmeye konulması halinde  %5, yurt dışındaki varlıkların ise %2’si oranında bir vergi ödenmesini ve 
bunun karşılığında mükelleflerin vergi incelemesi kapsamı dışında kalmasını öngörmekteydi. 
 

 Yapılan yeni düzenleme ile sebebi ne olursa olsun indirimi reddedilen katma değer 
vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel 
olacaktır. KDV oranının tespit edilememesi halinde KDV oranı % 18 olarak kabul edilecektir. Yapılan 
bu düzenleme ile indirimi reddedilen KDV’nin de yasa kapsamında değerlendirilmesi mümkün hale 
getirilmiştir. Eski uygulamada indirimi reddedilen KDV’nin matrahı bulunmadığı gerekçesiyle yasa 
hükmünden yararlanılamayacağı ileri sürülmekte idi.  
 

5811 Sayılı Kanun kapsamında yararlanabilmek için beyan edilen verginin vadesinde 
ödenmesi gerekmektedir. 
 
  Yapılan diğer bir düzenleme ile tam mükellef gerçek kişi ve kurumların 01.05.2009/ 
31.12.2009 tarihleri arasında yurt dışındaki iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, yurt 
dışındaki iştirak kazançları, yurt dışı şube kazançlarının 28.02.2010 tarihine kadar Türkiye’ye transfer 
edilmesi kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 
 

 Ayrıca, tam mükellef gerçek ve tüzel kişilerin 01.11.2009/ 31.12.2009 tarihleri arasında 
Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları 31.12.2009 tarihine kadar 
Türkiye’ye transfer edilmiş olmak şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

 
Süre uzatımı sonucu beyanda bulunacaklardan 19.06.2009 tarihinden önce haklarında vergi 

incelemesi başlamış olanlar bu incelemelerle ilgili olarak kanunun 3. maddesinin beşinci fıkrasındaki ( 
beyan edilen varlıklar nedeniyle 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir surette 
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz ) hükümlerden yararlanamayacaktır.  
 

Daha fazla bilgi için, söz konusu kanunun uygulanması ile ilgili olarak daha önce 
gönderdiğimiz 2009/7 sayılı sirkülerimizi inceleyiniz ve müşavirliğimize başvurunuz. 
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