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KONU: HERHANGİ BİR YILDA AMORTİSMAN UYGULAMASININ YAPILMAMASI
HUSUSU.
Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 85550353-105[2020]-E.7749
sayılı özelgesinde;
Vergi Usul Kanunu’nun 320’nci maddesindeki amortisman uygulamasının 2020 yılı veya
herhangi bir vergilendirme döneminde yapılmamasında mevzuat yönünden herhangi bir
sakınca olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.
Vergi Usul Kanununun;
-315 inci maddesinde, "Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının

tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî
kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.",
-320’nci maddesinde, "Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar.

Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle
yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.",
Hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin aktifinde
kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması,
yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin her yıl belirtilen
haddin üzerinde olması gerekmekte olup, amortisman ayrılmasına iktisadi kıymetlerin aktife
girdikleri hesap döneminden itibaren başlanması ve Bakanlığımızca tespit ve ilan edilen faydalı
ömür ve amortisman oranlarının dikkate alınması icap etmektedir.
Diğer
taraftan,
mükellefler
bakımından
amortisman
müessesesi,
ihtiyari/zorunluluk arz etmeyen bir uygulama (seçimlik bir hak) mahiyetinde olup,
yasal olarak tanınan bu imkanın mükellefler tarafından istenilirse kullanılması veya
kullanılmaması (ya da eksik kullanılması) mümkündür.
Ancak, Kanunen her yılın amortismanı ilgili olduğu yılın değerleme işlemlerinde dikkate
alınabildiğinden, diğer bir ifade ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanın
ancak ilgili olduğu yılda dikkate alınması gerektiğinden, herhangi bir yıl amortisman
ayrılmaması ya da eksik ayrılması halinde amortisman süresinin uzatılmasına veya herhangi bir
yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması sebebiyle amortisman süresinin son yılında
itfa edilmemiş bakiye değerin (net defter değerinin) o yıl defaten gider olarak dikkate
alınmasına imkan bulunmamasının yanı sıra, söz konusu yıllar için sonradan geriye dönük
olarak düzeltme yapılmak suretiyle amortisman ayrılması da mümkün değildir.
Ayrıca, mükelleflerin, iktisadi kıymetlerini, Bakanlığımızca tespit ve ilan edilen
amortisman oranlarının üzerinde bir oran ile itfa etmeleri de mümkün
bulunmamakta olup, böyle bir durumun meydana gelmesi halinde, mükellef adına
anılan fiil nedeniyle mezkûr Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis
edilmektedir.
Diğer taraftan, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin satılması halinde, bedel ile
iktisadi kıymetin (amortismana konu edilmiş olması halinde, ayrılan amortisman

Sayfa 1 / 2

tutarı düşüldükten sonra kalan net) değeri arasındaki farkın kar veya zarar
hesabına geçirileceği tabiidir.

Açıklamaları yer almaktadır
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sayfa 2 / 2

