BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul, 31.01.2022
SiRKÜLER
2022/04
KONU : 1- ENFLASYON DÜZELTMESİ
2- 31.12.2021 TARİHİNDE MEVCUT DÖVİZLER İÇİN
KUR FARKI KAZANCI İSTİSNASI
29 Ocak 2022 Cumartesi günü 31734 sayılı resmi gazetede aşağıdaki hususlarda 7532
sayılı kanun ile düzenleme yapılmıştır.
1- Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri
(kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap
dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mali tablolar
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.
31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına
bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde
tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul
edilmez.
2- Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü
geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına
çevirmeleri (17.02.2022) ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda
açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında
değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden
müstesnadır:
a)

Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden
kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri
arasındaki döneme isabet eden kısmı,

b)

2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme
tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları
ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da
dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer
kazançlar için kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.
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İstisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan
gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanır.
Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması
durumunda istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil
olunacaktır.
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