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KANUN

VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7352 Kabul Tar�h�: 20/1/2022
MADDE 1 – 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ  MADDE  33  –  Geç�c�  verg�  dönemler�  de  dah�l  olmak  üzere  2021  ve  2022  hesap  dönemler�

(kend�ler�ne özel hesap dönem� tay�n ed�lenlerde 2022 ve 2023 yılında b�ten hesap dönemler� �t�barıyla) �le 2023 hesap
dönem�  geç�c�  verg�  dönemler�nde mükerrer 298 �nc�  madde kapsamındak�  enflasyon düzeltmes�ne �l�şk�n şartların
oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mal� tablolar enflasyon düzeltmes�ne tab� tutulmaz.

Mükerrer  298  �nc�  madden�n  (Ç)  fıkrası  uygulaması  açısından,  b�r�nc�  fıkrada  enflasyon  düzeltmes�
yapılmayacağı bel�rt�len dönemler enflasyon düzeltmes� şartlarının gerçekleşmed�ğ� dönem olarak değerlend�r�l�r.

31/12/2023 tar�hl� mal� tablolar, enflasyon düzeltmes� şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon
düzeltmes�ne  tab�  tutulur.  Yapılan  enflasyon  düzeltmes�nden  kaynaklanan  kâr/zarar  farkı  geçm�ş  yıllar  kâr/zararı
hesabında göster�l�r. Bu şek�lde tesp�t ed�len geçm�ş yıl kârı verg�ye tab� tutulmaz, geçm�ş yıl zararı zarar olarak kabul
ed�lmez.

Bu madden�n b�r�nc�,  �k�nc�  ve  üçüncü fıkrası  hükümler�,  mükerrer  298 �nc�  madden�n (A)  fıkrasının (9)
numaralı bend� kapsamında olan mükellefler bakımından geçerl� değ�ld�r.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 2 – 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 14- (1) 14/1/1970 tar�hl� ve 1211 sayılı Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Kanununun 4

üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (I) numaralı  bend�n�n (g) alt  bend�  hükmüne �st�naden Türk l�rası  mevduat ve
katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmes� kapsamında dönüşüm kuru üzer�nden Türk l�rasına çevr�len hesaplar �le
�lg�l� olarak; kurumların 31/12/2021 tar�hl� b�lançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geç�c� verg� dönem�ne
�l�şk�n beyannamen�n ver�lme tar�h�ne kadar Türk l�rasına çev�rmeler� ve bu suretle elde ed�len Türk l�rası varlığı, bu
kapsamda açılan en az üç ay vadel� Türk l�rası mevduat ve katılma hesaplarında değerlend�rmeler� durumunda aşağıda
bel�rt�len kazançlar kurumlar verg�s�nden müstesnadır:

a) Bu fıkra kapsamındak� yabancı paraların dönem sonu değerlemes�nden kaynaklanan kur farkı kazançlarının
1/10/2021 �la 31/12/2021 tar�hler� arasındak� döneme �sabet eden kısmı,

b)  2021  yılı  dördüncü  geç�c�  verg�  dönem�ne  �l�şk�n  beyannamen�n  ver�lme  tar�h�ne  kadar  Türk  l�rasına
çevr�len  hesaplarla  �lg�l�  oluşan  kur  farkı  kazançları  �le  söz  konusu  hesaplardan  dönem  sonu  değerlemes�nden
kaynaklananlar da dâh�l olmak üzere vade sonunda elde ed�len fa�z ve kâr payları �le d�ğer kazançlar.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamına g�rmemekle b�rl�kte, kurumların 31/12/2021 tar�hl� b�lançolarında yer alan yabancı
paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk l�rası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmes� kapsamında
dönüşüm kuru üzer�nden Türk l�rasına çev�rmeler� ve bu suretle elde ed�len Türk l�rası varlığı en az üç ay vadel� Türk
l�rası  mevduat  ve  katılma hesaplarında  değerlend�rmeler�  durumunda  oluşan  kur  farkı  kazançlarının,  geç�c�  verg�
dönem� sonu değerlemes�yle Türk l�rasına çevr�ld�ğ� tar�h arasına �sabet eden kısmı �le dönem sonu değerlemes�nden
kaynaklananlar  da  dâh�l  olmak üzere  vade  sonunda  elde  ed�len  fa�z  ve  kâr  payları  �le  d�ğer  kazançlar  kurumlar
verg�s�nden müstesnadır.

(3) Kurumların 31/12/2021 tar�hl� b�lançolarında yer alan altın hesabı �le bu tar�hten sonra açılacak �şlenm�ş ve
hurda  altın karşılığı  altın hesabı  bak�yeler�n�  2022 yılı  sonuna kadar  Türk  l�rası  mevduat  ve  katılma hesaplarına
dönüşümün desteklenmes� kapsamında dönüşüm f�yatı üzer�nden Türk l�rasına çev�rmeler� ve bu suretle elde ed�len
Türk l�rası varlığı en az üç ay vadel� Türk l�rası mevduat ve katılma hesaplarında değerlend�rmeler� durumunda Türk
l�rasına çevr�ld�ğ� tar�hte oluşan kazançlar �le dönem sonu değerlemes�nden kaynaklananlar da dâh�l olmak üzere vade
sonunda elde ed�len fa�z ve kâr payları �le d�ğer kazançlar kurumlar verg�s�nden müstesnadır.

(4) Bu maddede öngörülen süre ve şek�lde dönüşüm kuru/f�yatı  üzer�nden Türk l�rası  mevduat ve katılma
hesaplarına çevr�len yabancı paralar �le altın hesaplarına �l�şk�n olarak bu �st�snayla sınırlı olmak üzere Kanunun 5 �nc�
maddes�n�n üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

(5) Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarında yer alan �st�sna hükümler�, aynı şartlarla geçerl� olmak
üzere b�lanço esasına göre defter tutan gel�r verg�s� mükellefler�n�n kazançları hakkında da uygulanır.

(6)  Türk  l�rası  mevduat  veya  katılma  hesabından  vadeden  önce  çek�m  yapılması  durumunda  bu  madde
kapsamında �st�sna ed�len tutarlar neden�yle zamanında tahakkuk ett�r�lmeyen verg�ler, verg�  z�yaı  cezası  kes�lmek
suret�yle gec�kme fa�z�yle b�rl�kte tahs�l olunur.”

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

28/01/2022
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