TARİH: 07.01.2022
SİRKÜLER 2022/5: Mali Tabloların Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulması Konusunda Tebliğ Taslağı
Bilindiği üzere enflasyon oranlarına bağlı olarak 2021 yılında Vergi Usul kanunun 298.maddesi uyarınca
enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı ile yapılacaksa vergiye tabi 2021 yılı dönem kar/zararının
tespitinde enflasyona göre düzeltilmiş değerlerin dikkate alınıp alınmayacağı tartışılmaya başlanmıştı.
Vergi idaresi konuyla ilgili olarak internet sitesinde taslak tebliğ yayınlamıştır. Taslak tebliğde; 213 sayılı
Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası gereğince, 2021 hesap dönemi ve
düzeltme şartlarının devam etmesine bağlı olarak izleyen hesap dönemlerine (geçici vergi dönemleri
dahil) ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve Vergi Usul Kanunu’nun
mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının
belirlenmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Taslakta yapılan açıklamalara göre; 2021 yılında enflasyon düzeltmesi şartları gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla 31.12.2021 tarihli bilanço düzeltilecektir. Fakat 1/1/2022 tarihinden sonra verilecek yıllık
gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinde beyan edilen vergi
matrahlarının tespitinde, düzeltme öncesi bilançolara dayanan 2021 yılı mali zararı ve önceki yıllara ait
indirilemeyen geçmiş yıl mali zararları dikkate alınacaktır. 2021 yılı mali karı (vergi matrahı) düzeltme
öncesi mali tablolara göre belirlenecektir. Düzeltilmiş mali tabloların vergilendirmede dikkate alınması
konusuyla sınırlı olarak taslaktaki açıklamaların özeti aşağıdaki gibidir.
1. 2021 takvim yılı sonu itibarıyla ise, enflasyon düzeltmesi için aranan her iki koşulun da
gerçekleşmiş olması nedeniyle, 2021 hesap dönemine ilişkin mali tabloların Vergi Usul
Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası hükümleri çerçevesinde enflasyon
düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir.
2. 2021 yılına ait vergi matrahı, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilen karlar üzerinden
hesaplanacaktır.
3. Enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerce, mali tablolardan sadece bilanço
enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.
4. Hesap dönemi takvim yılı olanlar 31/12/2021 tarihli bilanço ile düzeltme şartlarının devam
etmesi halinde izleyen geçici vergi ve hesap dönemleri sonu bilançolarını düzeltme işlemine
tabi tutacaktır.
5. Düzeltme sonrası hesaplanan geçmiş yıl kar veya zararı düzeltilmiş bilançoda öz kaynaklar
içinde yer alır. 31/12/2021 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından
kaynaklanan kar/zarar farkı Geçmiş Yıllar Karları/Zararları hesabının alt hesabında izlenir.
6. 31/12/2021 tarihli bilançonun düzeltilmesi sonucu hesaplanan tutarlar, izleyen dönemde
enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç
değerleri olarak dikkate alınır.
7. Enflasyon düzeltme şartlarının devamına bağlı olarak, 1/1/2022 tarihinden sonraki döneme ait
düzeltme işlemleri, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 31/12/2021 tarihli bilançoda yer
alan düzeltilmiş değerler üzerinden, 338 ve 348 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
dikkate alınarak yapılır.
8. İzleyen hesap döneminde amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden
hesaplanmaya başlanır.
9. 1/1/2022 tarihinden sonra verilecek yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile
geçici vergi beyannamelerinde beyan edilen vergi matrahlarının tespitinde, (düzeltme öncesi
1

bilançolara dayanan) 2021 yılı mali zararı ve önceki yıllara ait indirilemeyen geçmiş yıl mali
zararları mukayyet değerleri ile dikkate alınır.
10. 31/12/2021 tarihli bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan geçmiş yıllar kar veya zararları,
kaydedildiği Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Hesabının alt hesabında izlenir ve sonraki dönemlerde,
213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi ve 338 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde yer alan esaslara göre düzeltme işlemine tabi tutulur.
11. Enflasyon düzeltmesi yapılan 2021 hesap dönemi geçici vergi dönemleri ve hesap dönemine
ilişkin düzeltme işlemleri, söz konusu dönemlere ait beyannamelerin verilme tarihine kadar
yapılır, düzeltmenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal defter kayıtlarına intikal ettirilir ve hesap
dönemi beyannamesine düzeltilmiş bilançolar da eklenir.
12. Enflasyon düzeltme şartlarının devamına bağlı olarak, 2022 ve müteakip hesap dönemlerinde,
geçici vergi dönemleri beyannamelerine düzeltilmiş bilançolar da eklenir. 2022 ve müteakip
hesap dönemlerinde (geçici vergi dönemleri dahil) düzeltme işlemleri ve düzeltme işlemlerinin
yasal defterlere kayıtları ilgili dönemlere ait beyannamelerin verilme tarihine kadar yapılır.
Gelişmelere göre bilgilendirme yapılacaktır.
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