
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                  26.07.2021 

                Sirküler, 2021/24 

 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

 

530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 16.7.2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. Mükelleflerin 9.6.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı olan 

taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Vergi Usul Kanununun geçici 

31 inci maddesinde yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla, 31.12.2021 

tarihine kadar, yeniden değerleyebilmelerine imkân tanınmıştır. 

Söz konusu Tebliğde konunun uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

Özetle; 

- Arsalar, Araziler, Amortismana tabi sabit kıymetler (tesisler, makinalar, demirbaşlar, 

taşıtlar, gayrimaddi haklar) değerlemeye tabi tutulabilecektir.  

- Bu değerleme; sabit kıymetlerin 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle yasal defter 

kayıtlarında yer alan değerleri (hem sabit kıymet değeri hem de birikmiş 

amortismanı birlikte değerlemeye tabi tutulur.) üzerinden yapılır. Amortismana tabi 

taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda 

yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış 

varsayılarak belirlenir. 

- Daha önce enflasyon düzeltmesi yapılan iktisadi kıymetler için değerleme; 2021 yılı 

Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin 2005 yılı Ocak ayına ilişkin ÜFE değerine 

bölünmesi ile yapılır. Diğerleri  için 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin 

taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile 

yapılır. Bütün sabit kıymetlerin bir bütün halinde değerlemeye tabi tutulması zorunlu 

değildir. Bir kısmı için yapılabilir. Tercihe bağlıdır. 

- Uygulama için başvuru 31.12.2021 tarihine kadar yapılabilecektir. 



                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

- Yeniden değerleme neticesinde bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 

gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi izleyen ayın 

25’inci günü akşamına kadar beyan (elektronik ortamda) edilir. ilk taksiti beyanname 

verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve 

dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Bu kapsamında ödenen vergi; 

gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde gider olarak kabul edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da 

tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümlerinden 

faydalanılamaz. 

- Bu düzenleme kapsamında değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden 

amortismana tabi tutulmasına devam olunacaktır. Elden çıkarılmasında, yeniden 

değerlemeye tabi tutulmuş net aktif değerleri maliyet bedeli olarak dikkate 

alınacaktır. Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması 

halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde 

dikkate alınmaz. 

- Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mükellefler 

tarafından istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkündür. Ancak, söz konusu 

fonun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba 

nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

Tasfiye halinde de bu kapsamda işlem tesis edilir 

 

Bilgilerinize Sunarız. 

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.gib.gov.tr/node/153784 

 

     Saygılarımızla, 

                                                                                           PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

https://www.gib.gov.tr/node/153784

