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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 537)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 547)

MADDE 1- 14/5/2022 tar�hl� ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�
(Sıra No: 537)’ne 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.

“Muhasebe S�stem� Uygulama Genel Tebl�ğler� �le bel�rlenenden farklı muhasebe tekn�ğ� kullanan kurumlarda
değer artış fonu hesabının oluşturulması

MADDE 26/A- (1) 213 sayılı Kanunun 175 �nc� ve mükerrer 257 nc� maddeler�n�n verd�ğ� yetk�lere
dayanılarak; muhaseben�n temel kavramları, muhasebe pol�t�kalarının açıklanması, mal� tablolar �lkeler�, mal�
tabloların düzenlenmes� ve sunulması, tekdüzen hesap çerçeves�, hesap planı ve �şley�ş�ne �l�şk�n açıklamalar ve
düzenlemeler, 26/12/1992 tar�hl� ve 21447 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe
S�stem� Uygulama Genel Tebl�ğ� ve daha sonra bu konuda yayımlanan d�ğer tebl�ğlerde yapılmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebl�ğ uyarınca, b�lanço esasına göre defter tutmakla beraber faal�yet konuları �t�barıyla farklı
muhasebe tekn�ğ�n� kullanmak durumunda bulunan mükellefler�n; bel�rlenen "Muhaseben�n Temel Kavramları"na,
"Muhasebe Pol�t�kalarının Açıklanması"na ve "Mal� Tablolar İlkeler�"ne uymaları kaydıyla söz konusu Tebl�ğde
öngörülen d�ğer mecbur�yetler� yer�ne get�rme yükümlülükler� bulunmamaktadır.

(2) Muhasebe S�stem� Uygulama Genel Tebl�ğler�yle bel�rlenen mal� tabloların düzenlenmes� ve sunulması,
tekdüzen hesap çerçeves�, hesap planı ve �şley�ş�ne �l�şk�n mecbur�yetler� yer�ne get�rme yükümlülükler� bulunmayan
bahse konu mükellefler de, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�n�n (Ç) fıkrası �le geç�c� 32 nc� maddes�nde
düzenlenen yen�den değerleme �mkânlarından yararlanab�lmekted�r.

Mezkûr madde hükümler� �le bu Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde bel�rlenen usul ve esaslar dah�l�nde yen�den
değerlemen�n yapılması, ancak yen�den değerleme �şlem�n�n tab� oldukları mevzuat gereğ�nce kayıtlarına bu Tebl�ğde
öngörülen şek�lde yansıtılmasının, dolayısıyla hesaplanan değer artışına �l�şk�n doğrudan değer artış fonu hesabı
oluşturulmasının mümkün olmaması hal�nde, tab� oldukları muhasebe ve f�nansal raporlama standartları kuralları
çerçeves�nde (213 sayılı Kanunun mezkûr hükümler� kapsamında da yen�den değerlemeye tab� tutulab�len �kt�sad�
kıymetlere �l�şk�n olarak) değerleme yapmış olmaları durumunda, bu �şlem net�ces�nde hesapladıkları değer artışlarını
�zled�kler� fon hesabından ve/veya yedek akçelerden pay ver�lmek suret�yle; mükerrer 298 �nc� madden�n (Ç) fıkrası ve
geç�c� 32 nc� madde kapsamında b�lançonun pas�f�nde özel b�r fon hesabının oluşturulması şartının, en geç yen�den
değerleme �şlem�n�n yapıldığı hesap dönem�ne a�t kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�ld�ğ� tar�he kadar sağlanması
mümkündür.

Söz konusu mükellefler tarafından mezkûr düzenlemeler kapsamında hesaplanan değer artışına �l�şk�n
b�lançonun pas�f�nde özel b�r fon hesabı oluşturulmasında, yukarıda bel�rt�len hesapların yeters�z olması hal�nde,
öncel�kle mevcut tutarlar mükerrer 298 �nc� madden�n (Ç) fıkrasına ve/veya geç�c� 32 nc� maddeye �l�şk�n özel fon
hesabına alınacak, eks�k kalan fark tutarlar �se hesabın oluşturulma neden�ne �l�şk�n açıklamayı da �çerecek şek�lde
nazım hesaplarda �zlen�p, b�lanço d�p notlarında bel�rt�lecekt�r.

Ancak, sonrak� dönemlerde tab� olunan muhasebe ve f�nansal raporlama standartları çerçeves�nde yukarıda
bel�rt�len mah�yette fon hesabı oluşturulması ve/veya aktarıma konu ed�leb�lecek yedek akçe ayrılması hal�nde;

a) Daha önce özel fon hesabı oluşturulmakla b�rl�kte eks�k tutar bulunması durumunda, �lg�l� hesaplardan pay
ver�lerek özel fon hesabındak� eks�kl�k tamamlanacak,

b) Daha önce �lg�l� hesaplarda pay ver�lecek tutarın yer almaması neden�yle özel fon hesabının
oluşturulamamış olması durumunda �se, yukarıda yapılan açıklamalar d�kkate alınarak bahse konu özel fon hesabı
oluşturulacak, müteak�ben de eks�k tutar bulunması hal�nde eks�kl�k tamamlanacaktır.

Özel fon hesabının oluşturulmasına veya bu hesaptak� eks�kl�ğ�n tamamlanmasına bağlı olarak, özel fon
hesabına aktarılması/pay ver�lmes� gereken tutarların tak�b� �ç�n daha önce oluşturulan nazım hesaplara, kaydın
mah�yet�ne �l�şk�n açıklamayı �çerecek şek�lde ters kayıt yapılacaktır.

(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�n�n (Ç) fıkrası uygulamasına �l�şk�n olarak Tebl�ğ�n bu
maddes�n�n (2) numaralı fıkrası kapsamında oluşturulan hesaplarda yer alan tutarlar, �lg�l� amort�smana tab� �kt�sad�
kıymet�n elden çıkarılması (satış, dev�r, �şletmeden çek�ş, tasf�ye g�b�) hal�nde, bu hesaplardan daha önce pay
aktarımında kullanılan hesaplara aktarılacak veya nazım hesaplardan ters kayıtla çıkarılacaktır.

Ancak, bu durumda elden çıkarmaya �l�şk�n olarak 213 sayılı Kanun uygulaması bakımından hesaplanacak
kar/zararın tesp�t�nde söz konusu değer artış tutarlarının aynen amort�smanlar g�b� muameleye tab� tutulacağı tab��d�r.

(4) Tebl�ğ�n bu maddes� kapsamında oluşturulan hesapta mükerrer 298 �nc� madden�n (Ç) fıkrasına ve geç�c�
32 nc� maddeye �l�şk�n değer artış tutarları ve �kt�sad� kıymetlere �l�şk�n hesaplanan değer artışlarının ayrıntılı olarak
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göster�lecek şek�lde �zlenmes� gerekmekted�r. Yen�den değerlemeye tab� tutulan �kt�sad� kıymetler�n her b�r�ne �sabet
eden değer artışları en geç yen�den değerlemen�n yapıldığı dönem sonuna kadar envanter defter�nde göster�l�r.

(5) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�n�n (Ç) fıkrası ve/veya geç�c� 32 nc� maddes� kapsamında
�kt�sad� kıymetler�n� yen�den değerlemeye tab� tutmak �steyen Tebl�ğ�n bu maddes� kapsamındak� mükellefler
tarafından, hesaplanan değer artışı �le �lg�l� özel b�r fon hesabına �l�şk�n olarak bu maddede öngörülen �st�na� duruma
yönel�k düzenlemeler har�ç olmak üzere, Tebl�ğ�n �lg�l� d�ğer maddeler�nde bel�rlenen usul ve esaslara uyulması
zorunludur.”

MADDE 2- Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 3- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


