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İstanbul, 17.05.2022   

DUYURU 555 
   

Konu: Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme 

imkanı, ihracattan ve üretimden elde edilen kazanç için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli 

uygulanması, vergi levhasının oluşturulma süresi ile yabancı sermayeli şirketlerin Mayıs ayında 

yapacağı bildirim hk. 

 

1. Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetler İçin Değerleme 

İmkanına İlişkin Tebliğ 

14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 537) ile; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 

a) 31 inci maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 

inci maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı 

dönemlerde, kapsama giren mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden 

değerlemeye tabi tutabilmelerine, 

b) 52 nci maddesiyle 213 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddeyle de, 7338 sayılı 

Kanunla 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrası kapsamında yeniden 

değerleme öncesinde, kapsama giren mükelleflerin, bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile 

amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yeniden 

değerlemeye tabi tutabilmelerine 

imkân tanınmıştır. 

Bahse konu Genel Tebliğde, söz konusu yeniden değerleme uygulamalarının usul ve 

esasları belirlenmiştir.  

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

2. İhracattan ve Üretimden Elde Edilen Kazanç İçin Kurumlar Vergisi Oranının 1 

Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

7351 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci 

maddesine eklenen yedinci fıkrayla, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri 

kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı; sekizinci fıkrayla sanayi sicil 

belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden 

elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı, bu kazançların 

ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacağı; 

dokuzuncu fıkrasıyla da yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki 

diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağına ilişkin 

açıklamalara yer verilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (Seri No: 20) 14/05/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 
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Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

3. Vergi Levhasının Oluşturulması ve Yazdırılması Unutulmamalı  

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası mükelleflerce 

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve 

işyerlerinde bulundurulacaktır. İnternet vergi dairesinden sistemce verilecek onay kodu tasdik 

yerine geçmektedir. Vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya 3568 sayılı yasaya göre yetkili 

meslek mensuplarına imzalattırılması ve onaylattırılması işlemi yapılmayacaktır. Gelir vergisi 

mükellefleri 1 Nisan – 31 Mayıs, sermaye şirketleri 1 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında vergi 

levhalarını internetten oluşturarak, yazdıracaklardır. 

 

4. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mayıs Ayında Yapmaları Gereken Bildirim  

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Kanun 

kapsamındaki şirket ve şubeler, faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna 

kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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