
(Form NVMD 1)

Başvuru Tarihi

Para 

Br. Ülke Banka Hesap Numarası

İşlemin 

Tarihi Yatırıldığı Banka Banka'nın Şubesi Hesap No Matrah Tutarı

Vergi 

Oranı Hesaplanan Vergi

% 2.5

% 2.5

% 2.5

% 2.5

% 2.5

% 2.5

% 2.5

% 2.5

% 2.5

% 2.5

Vergi Kimlik No: Sicil/Kimlik No: Adı Soyadı / Ünvanı: 

Telefon No: e-mail: 
Makamı ve İmzası: 

Yasal Adresi: 

Kayıt No: Tarih: 

İmzası:

        Aşağıda belirtmiş olduğum şahsım/şirketim adına ait nakdi varlıklarının güncellenmesi için Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin 5'nci maddesi kapsamında aşağıda/ekte 

dökümü verilen nakdi varlıkların artışıyla ortaya çıkacak olan vergi miktarını belirlenen ödeme tarihinde tam ve eksiksiz ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

NAKDİ VARLIĞIN BULUNDUĞU KKTC'DE KAYIT ALTINA ALINAN NAKDİ VARLIĞA AİT

Amerikan Doları (USD)

YÜKÜMLÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

DAİRE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Beyannameyi Kabul Eden Görevlinin Adı Soyadı: 

53/2021 SAYILI NAKDİ VARLIKLARA İLİŞKİN MALİ DÜZENLEME HAKKINDA YASA GÜCÜNDE 

KARARNAME'YE İSTİNADEN DÜZENLENEN BAŞVURU FORMU

TOPLAMLAR: Türk Lirası (TRL)

Kayıtdışı MATRAH

Hesaplanan VERGİ

İngiliz Sterlini (GBP) Euro (EUR)

GELİR VE VERGİ DAİRESİ

MÜDÜRLÜĞÜ

NAKDİ VARLIĞA İLİŞKİN

Mete Korman



1. 53/2021 Sayılı Kararnameden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, yurt içinde ve/veya yurt dışında kayıt altına alınmamış paralarını, iş buKararnamenin

yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak takip eden ikinci ayın son gününe kadar (bu tarih dâhil) yükümlünün bağlı bulunduğu Gelir ve Vergi Dairesi şubelerine başvurarak

beyan etmelidirler. Beyan edilen Türk lirası ve/veya döviz cinsinden para miktarı üzerinden %2,5 oranında vergi uygulanması sonucu saptanacak vergi miktarının

tümünün beyanda bulunulan tarihi takip eden ikinci ayın son gününe kadar ödenmesi ve beyan edilen paraların belge ile kanıtlanması şarttır. Bildirimde bulunan ve

bilanço esasına göre defter tutan yükümlüler düzeltilmiş bilançolarını ve döküm listelerini, serbest meslek kazanç defteri ve işletme hesabı esasına göre defter tutan

yükümlüler ise envanter listelerini beyannamenin ekine eklemelidirler. Başvuru süresini aşmamak koşuluyla şahsen veya yetkili temsilcileri tarafından bir veya birden

fazla seferde bildirim yapılabilecektir.

2. 53/2021 sayılı Kararname uyarınca beyanda bulunanların yurt dışında paraları bulunması halinde bu paralarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren

bir bankaya başvuru tarihinde aktarmış olmaları zorunludur. Ancak yurt dışındaki paraların bir bankada vadeli olarak bulunması halinde vade süresini düzenleyen

kanıt niteliği taşıyan yazılı bir belge ibraz edilmesi koşuluyla, Daire aktarma süresini vade sonuna kadar uzatır.

3. 53/2021 sayılı Kararname uyarınca beyanda bulunanlar hakkında tarh ve tahakkuk edilecek verginin zamanında ödenmesi koşuluyla beyan edilen para miktarları,

vergisi ödenmiş kazanç olarak kabul edilecek ve haklarında herhangi bir araştırma, vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. 53/2021 sayılı Kararname kapsamında

ödenmesi gereken ve saptanan süreler içinde ödenmeyen vergi ve gecikme zamları, 48/1977 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarına göre tahsil edilir.

Ödeme süresinden itibaren 24 (yirmidört) ay içerisinde tamamen ödenmeyen vergiler hakkında, 53/2021 sayılı kararnamenin 5'inci maddesinin (5)'inci fıkra kuralları

uygulanır.

4. Bilanço esasına göre defter tutan yükümlüler, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası kurallarına göre yasal defterlere kaydettikleri

paralar için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Bu fon hesabı, sermayenin bir parçası olup, beyan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde sermayeye ilave edilecektir. Bu

süre içerisinde sermayeye ilave edilmeyenler, bu Kararname'nin 4'üncü maddesinin (2)'nci fıkra kurallarına bakılmaksızın gelir olarak kaydedilecektir. Özel fon hesabı

sermayeye ilave edilmeyip, yasal defterlere gelir olarak kaydedildiği taktirde, 53/2021 sayılı Kararname uyarınca tarh edilip ödenen vergi, 2021 yılı için vergi

yasalarında düzenlenmiş bulunan kurallara uygun olarak sunulacak Kurumlar Vergisi ve/veya Gelir Vergisi hesaplarında ödenecek vergiden mahsup edilecektir.

Serbest meslek kazanç defteri ve işletme hesabı esasına göre defter tutan yükümlüler, 53/2021 sayılı Kararname uyarınca yapacakları işlemleri defterlerinde ayrıca

göstermelidirler.

AÇIKLAMA
(Bu Beyanname doldurulmadan önce aşağıdaki bilgilerin okunması rica olunur.)

Mete Korman


