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7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEME ve ENFLASYON DÜZELTMESİ 

 
 
Bilindiği üzere 9.6.2021 tarihi itibariyle aktifte kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler 7326 sayılı kanun kapsamında 
31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme işlemine tabi tutulabilecektir. 
 
Bu çerçevede yapılacak yeniden değerleme neticesinde hesaplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer 
artış tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son 
günü akşamına (31.01.2022) kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine 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) ödenecektir. 
 
Diğer taraftan vergi mevzuatımızda yer almakla birlikte kanunda yazılı şartlar (*) oluşmadığı için uygulanmayan 
enflasyon düzeltmesi şartları 2021/Kasım ayı itibariyle oluşmuş durumdadır.  
 
Şöyle ki, Türkiye İstatistik Kurumunca hesaplanan 2018/Aralık Yİ-ÜFE endeks değeri 422,94 ve 2021/Kasım ayı Yİ-ÜFE 
endeks değeri ise 858,43 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 2021/Aralık ayında negatif enflasyon olmadığı takdirde 
enflasyon düzeltme şartları oluşmuş olacak ve 31.12.2021 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılması kanun 
gereği zorunlu olacaktır. 
 
Buna göre 7326 sayılı kanun kapsamında 31.12.2021 tarihine kadar yapılabilecek (yapılması ihtiyaridir) yeniden 
değerleme uygulamasına ilişkin beyannamenin 31.01.2022 tarihine kadar verilebilecek olması nedeniyle önce 
2021/Aralık ayının Yİ-ÜFE endeksinin açıklanması beklenmeli, eğer enflasyon düzeltmesinin yapılması kesinleşirse 
7326 sayılı kanuna göre %2 vergi ödenerek yapılacak olan değerlemenin yerine hiçbir bedel ödemeden enflasyon 
düzeltmesi yapılması firmaların lehine olacaktır. 
 
Enflasyon düzeltme şartları gerçekleşmez veya yasal değişiklik yapılırsa, 7326 sayılı kanun kapsamında %2 vergili 
yeniden değerleme uygulaması 31.12.2021 tarihine göre Ocak/2022 de yapılıp muhasebe kaydı 2021/Aralık ayına 
atılabilir ve beyannamesi de 2022/Ocak ayı içinde verilebilir.  
 
Saygılarımızla. 
 

İZDENETİM 

 
 
--------------------------------------------- 
(*) Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesine göre, Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan yurt içi 
üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'ü ve içinde bulunulan 
hesap döneminde %10'u aşması halinde enflasyon düzeltmesi yapılır. 
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