
 
 

 

2020/2 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ 

(ENFLASYON MUHASEBESİ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ) 

 
29.07.2020 

 
Değerli Üyemiz, 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020/HAZİRAN ayına 

ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, Bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve son 36 

aylık dönemde ise Genel Yİ-ÜFE %64,24 olarak hesaplanmıştır. 

 
Bu durumda; 2020/2 Geçici Vergi Dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. 

 
SON 36 AYLIK ARTIŞ ORANININ HESAPLANMASI: 

 
2020 / HAZİRAN (Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi) Yİ-ÜFE: 485,37 

 
2017 / HAZİRAN (Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi) Yİ-ÜFE: 295,52 

 
Son 36 Aylık Genel Yİ-ÜFE artışı (485,37:295,52) = % 64,24 

 
Bu değerlere göre; 2020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON 

DÜZELTMESİ YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar 

oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap 

döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması şartları 

tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. 

 
Diğer bir anlatım ile her iki değerdeki artış  oranının birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır.  
Dolayısıyla bu dönem enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. 

 
Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile 

iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi 

mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde 

bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap 

döneminde %10'dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden yıllarda her geçici 

vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur. 

 
Ancak; Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve 

imali ile iştigal eden mükelleflerin yapacakları düzeltmede kullanacakları Yİ-ÜFE değerleri 

için Web sitemizin Ana sayfa/Mevzuat/Pratik Bilgiler/Vergi/9. sayfasında bulabilirsiniz. 

 
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. 

 

Saygılarımla, 

 

SMMM Bahadır BAŞ  
Oda Başkanı 
 

Adres: Yeni Mah. Karadeniz Cad. No: 2 Kat: 1 ALTINORDU / ORDU 

Telf : 0 452 234 68 76  /  Fax : 0 452 234 68 77 
İnternet : www.ordusmmmo.org.tr 

 

ORDU 
SERBEST MUHASEBECİ 

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
 


