
 

 

 

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTULACAK 
İKTİSADİ KIYMETLERE İLİŞKİN 530 NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ 

Sayın Üyemiz; 

16 Temmeuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 530 Sıra Numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesi ile geçici 31 inci maddeye 
eklenen yedinci  fıkra kapsamındaki uygulamanın usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Buna göre; Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellefiyet kapsamındaki kolektif, adi komandit 
ve adi şirketler de dahil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi 
mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden 
değerleme hakkına sahiptirler. 

Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetler: 

213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9/6/2021 tarihi 
itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek olup, yeniden 
değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların 213 sayılı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi 
kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Yeniden değerlemeye esas değer : 

Tebliğin 6 ncı maddesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde; 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal 
defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetlerin ve varsa bunların amortismanları  yeniden 
değerlemeye  tabi tutulacaktır. 

Yeniden değerleme yapılması ihtiyari olup, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleme 
yapılabilecektir.  

Yeniden değerleme oranı Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilmiş olup, Yİ-ÜFE değeri 
üzerinden yapılacak değerleme sonucunda değer artışına ilişkin verginin (değer artış tutarı üzerinden 
% 2) işlemin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk 
taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip 
eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur. 

Yeniden değerleme sonucu iktisadi kıymetlerdeki artış bilançonun pasifinde ayrı bir hesapta takip 
edilecek olup, sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya 
işletmeden çekilen kısmı, işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin gelir veya kurumlar 
vergisine tabi tutulacaktır. 

Tebliğin tam metnine buradan ulaşılabilir.  

Bilginize sunarız. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210716-9.htm
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