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İstanbul, 19.07.2004 

16.07.2004 tarihinde kabul edilen 5228 Sayılı Kanunun 60. maddesinin mecliste görüşülmesi sırasında 
verilen  önerge ile enflasyon muhasebesi konusunda   17.12.2003 tarihli ve 5024 sayılı Vergi Usul 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
geçici birinci maddesinde yer alan "Dileyen mükellefler, 2004 yılının (kendilerine özel hesap dönemi 
tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan) ilk geçici vergi döneminde 
beyan edecekleri geçici vergi matrahının tespitinde" ibaresinin "31.12.2003 tarihi (kendilerine özel 
hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminin sonu) itibariyle aktif toplamı 7,5 
trilyon Türk Lirasını veya hesap dönemine ait ciroları toplamı 15 trilyon Türk Lirasını aşmayan 
mükelleflerden dileyenler, 2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenler de 2004 yılında 
biten hesap döneminden sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemlerinde beyan 
edecekleri geçici vergi matrahlarının tespitinde," olarak değiştirilmiştir. 

Enflasyon düzeltmesine ilişkin 5024 sayılı kanun, Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerinde 
oldukça köklü ve teknik değişiklikler yapmıştır. Söz konusu Kanunun geçici 1 inci maddesiyle, bu 
değişiklikler için tanınan ilk geçici vergi dönemine ilişkin ihtiyarîlik yeterli olmamıştır. Bu nedenle, 
maddede yapılan ibare değişikliğiyle, 31.12.2003 tarihi (kendilerine özel hesap dönemi tayin 
edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminin sonu) itibariyle aktif toplamı 7,5 trilyon Türk Lirasını 
veya hesap dönemine ait ciroları toplamı 15 trilyon Türk Lirasını aşmayan mükelleflerden dileyenlere, 
31.12.2003 tarihli bilançolarını düzeltmeleri ve 2004 yılına ilişkin geçici vergi dönemlerinde 5024 sayılı 
Kanun öncesindeki hükümlere göre vergi matrahlarını tespit etmeleri için süre verilmektedir. Düzeltme 
yapılmaması yönündeki tercih, tüm geçici vergi dönemlerini ve 31.12.2003 tarihli bilançoları da 
kapsayacak şekilde kullanılacaktır. 

Diğer yandan bu limitleri aşan mükelleflerin gerek 31.12.2003 tarihli bilançolarını gerekse ilk altı aylık 
geçici vergi hesaplamalarını enflasyon düzeltmesi hükümlerine uygun olarak 10 Ağustos 2004 tarihine 
kadar tamamlamaları gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığınca bir süre uzatımına  gitmesi ihtimali mevcut olsa da bu kapsamdaki mükelleflerin 
(31.12.2003 tarihi itibariyle aktif toplamı 7,5 trilyon Türk Lirasını veya hesap dönemine ait ciroları 
toplamı 15 trilyon Türk Lirasını aşan mükellefler) gerek 31.12.2003 bilançolarını gerekse ilk altı aylık 
geçici vergi matrahlarını enflasyon düzelmesi hükümlerine uygun olarak çıkarılması için gerekli 
çalışmalarını bir an önce tamamlamaları gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunulur. 
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