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KONU: YENİDEN DEĞERLEME USUL VE ESASLARI.
06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 213 sayılı
Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca,500 Seri Nolu
Genel Tebliğ ile yapılan düzenleme ile;
Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE
değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.


Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri,
emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın,
gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile bu Kanunun 215 inci maddesi
uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle
tutmalarına izin verilen yeniden değerlemeye tabi tutamazlar.



Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar ile
taşınmazların alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla
aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bu kapsamda yeniden
değerlemeye tabi tutulamaz. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri
taşınmazlar emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.



Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında
amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, boş
arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.



Amortismana tabi taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda eksik ayrılması veya
hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak değer bu
amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.



Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri için yeniden değerleme yapılması zorunlu olmayıp mükelleflerin tercihine
bırakılmıştır.



Bu hükümden faydalanmak isteyen mükelleflerce Geçici 31 inciMaddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazların tamamı veya bir kısmı için
bu uygulamadan yararlanılabilir.



Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 25/5/2018 tarihi
itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanlar esas
alınmak suretiyle 30/9/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.



Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlara ait birikmiş amortismanlar da taşınmaza
uygulanan katsayı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.

Sayfa 1 / 2



Devir ve bölünme hallerinde, devrolunan veya bölünen işletmeler/şirketler tarafından
iktisap edilen taşınmazların devralanlar tarafından yeniden değerlenmesinde kullanılacak
yeniden değerleme oranının hesabında söz konusu taşınmazların devir eden, tür
değiştiren veya bölünen işletme/şirket tarafından iktisap edildiği tarihin esas alınması
gerekmektedir.



Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen ve mülkiyeti devredilmiş olan taşınmazlara ait
yeniden değerleme oranının belirlenmesinde iktisap tarihi olarak, kiracının kullanma
hakkını aktifleştirdiği tarih esas alınır.



Değer artışı, taşınmazın yeniden değerlemeden önceki net bilanço aktif değerinin,
yeniden değerleme oranı ile çarpımından sonra bulunacak net bilanço aktif değerinden
indirilmesi suretiyle hesaplanacaktır.



Yeniden değerleme neticesinde pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer
artışı tutarı üzerinden % 5 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme
işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar gelir veya
kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı
süre içerisinde ödenir.



Bu vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar
vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamaz.



Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mükellefler tarafından
istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır.



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 tutulur.



Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların satılması veya herhangi bir şekilde elden
çıkarılması halinde, pasifte özel fon hesabında gösterilen değer artışı tutarları, satış
kazancına dâhil edilmez.

Yürürlülük tarihi 06.07.2018 dir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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