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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan, 
 
 
“TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ 
KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİNE İLİŞKİN VERGİ 
USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HAZIRLANDI 
 
 
7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun geçici 11 inci maddesine eklenen yedinci fıkra 
kapsamında taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır. 
 
Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale 
getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte 
olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, 
değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve 
önerilerinizi 29/6/2021 Salı günü sonuna 
kadar eefe@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 
 
Söz konusu tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız. 
 
Söz konusu taslağın eki olan beyanname taslağına ve ekine 
ulaşmak için tıklayınız.” 
 
 

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 

mailto:eefe@gelirler.gov.tr
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/vuk/vuk_gentebtas_yen_yap.pdf
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/vuk/vuk_gentas_yen_yap_beyanname.pdf

