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Sirküler Numarası : 2018 / 11 

Kanun Adı : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

Tebliğ Adı : 496 Seri Nolu Vergi Usul Genel Tebliği 

Konusu : 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesi uyarınca 

imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde genel 

uygulamaya ilişkin açıklamalar ile 7103 sayılı Kanunun 10 

uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 

278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına ilişkin 

usul ve esasların belirlenmesi  

  

 

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 496 sıra numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile Kanun’un 278/A maddesi kapsamında, bozulma, çürüme veya 

son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle emtia imha işlemleri süreklilik arz eden 

mükellefler için geçerli olan değerleme usulü hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

  

             Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 

“Kıymeti düşen mallar” başlıklı 278. maddesinden sonra gelmek üzere, imha edilmesi 

gereken malların değerlemesine yönelik yeni düzenlemeler içeren 278/A maddesi 

eklenerek; gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi 

nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı 

olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. 

 

Söz konusu madde uygulamasından esas itibariyle, yurt içinde satışa konu 

olan ancak, raf ömrünün çok kısa olması, bozulması veya son kullanma tarihinin 

geçmesi gibi nedenlerle iade alınan, insan ve çevre sağlığına zararlı olması nedeniyle imha 

edilmesi mecburiyeti bulunan ve imha işlemleri süreklilik arz eden bazı ürünlerin 

faydalanması uygun bulunmuştur. 

 

Tebliğde yapılan açıklamalara göre son hesap dönemine ait bilançolarında yer alan 

rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalaması 10.000.000 TL’nin 

veya öz sermaye büyüklüğü 5.000.000 TL’nin üzerinde olan ve tebliğde belirtilen ürünlere 

ilişkin olarak süreklilik arz eden imha işlemleri olan mükelleflerin söz konusu hükümden 

yararlanabilmesi için  tebliğ ekindeki formu  ve ekinde istenen gerekli bilgi ve belgelerin 

sunarak imha oranının tespitine ilişkin başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

Bu hükümden yararlanabilmek için Maliye Bakanlığı’na başvuran mükelleflerin 

başvuruları uygun görülürse Bakanlık tarafından belirlenen imha oranını aşmamak 

kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli 0 (sıfır) kabul edilecektir. 

 

Tebliğ, 25/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 

 

Tıklayınız 

 
 

 
 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNİVERSAL 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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