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SİRKÜLER 

 
Tarih  : 29/01/2022 
Sirküler No  : 2022/07 
Konu   : Enflasyon Muhasebesi ve Kur farkı muafiyeti 
 
Sayın ihracatçımız, 
  
 
 213 sayılı VUK kanununa aşağıdaki geçici madde eklenerek 2021 ve 2022 yıllarında enflasyon 
düzeltmesinin yapılmayacağı ancak 2023 yılı mali tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılacağı ilan edilmiştir. 
 
 Ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanuna geçici 14.madde eklenerek aşağıda açıklamaları 
yapılan uygulamalar hayata geçirilmiştir. 
  

 Kurumların 31/12/2021 tarihinli bilançolarında yer alan yabancı paraların 4.dönem 
geçici vergi verme süresine kadar Türk Lirasına çevirmeleri 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:  

o Dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 
01/10/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı, 
o 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. 

 Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, kurumların 31/12/2021 tarihli 
bilançolarında yer alan yabancı  paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve 
katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk 
lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası 
mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı 
kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk Lirasına çevrildiği tarih arasına 
isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere 
vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden 
müstesnadır. 

 Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten 
sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna 
kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında 
dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası 
varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri 
durumunda Türk Lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu 
değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve 
kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. 

 Bu maddede öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirası 
mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak 
bu istisnayla sınırlı olmak üzere Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 
uygulanmaz. 
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  Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan istisna 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 bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil 
olunur.” 

 
Konuya ilişkin resmi gazete ektedir. 
 
 
Bilgilerinize sunarız. 

              Saygılarımızla,  

         TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 

 


