
 

 

KONU: 24.11.2022 RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN V.U.K. 542 NOLU GENEL TEBLİĞİ İLE YILLIK 
YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 122,93 OLMUŞTUR. 
 

 
 
Yeniden Değerleme Oranının Etkilediği Vergisel Uygulamalar Nelerdir? 
Yeniden değerleme oranı, vergi kanunlarında yer alan istisna hadlerinin, indirimlerin, maktu cezaların, 
teminat sınırlarının, gelir dilimlerinde yer alan tutarların, gider kısıtlarının belirlenmesinde pek çok 
noktada uygulama alanı bulmaktadır. Vergi kanunlarında yeniden değerleme uygulamasının vücut 
bulduğu belli başlı alanlar aşağıda yer almaktadır: 
Vergi Usul Kanunu’nda;     
Mezkur Kanun’un mükerrer 414’üncü maddesine göre; Kanun’un 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 
232, 252, 313, 343, 352, 353, 355, mükerrer 355’inci maddelerinde yer alan maktu had ve miktarlar 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle (Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların 
yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.) dikkate alınır. 
Gelir Vergisi Kanunu’nda; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesine göre; Kanunun 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 
40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86, 89/15 maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 
ile 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin gelir dilim tutarların her yıl bir önceki yıla 
ilişkin olarak VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 
dikkate alınmaktadır. 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda; 
Kanun’un 32/A maddesinde düzenlenen indirimli kurumlar vergisi uygulamasında, 
hesaplanan yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yararlanılamayan bakiye kısmı, yatırımın 
tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda VUK hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılarak, 
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
kapsamında yapılan Ar-Ge harcamalarında kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap 
döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine VUK’a göre her yıl 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır. 
Aynı zamanda Damga Vergisi Kanunu’nda yer alan her bir kağıt için hesaplanacak maktu vergi 
tutarları, Harçlar Kanunu’nda yer alan maktu harç tutarları da yine benzer şekilde her yıl yeniden 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenmektedir. 
Yeniden değerleme oranı, sadece vergi mevzuatındaki düzenlemeleri etkilemiyor, başkaca 
mevzuatlara da etkiliyor. Örneğin trafik cezaları, İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu uyarınca kesilen 
idari para cezaları, Ticaret Kanunu’na göre kesilen cezalar, Rekabet Kurulu’nca uygulanan para 
cezalarının tutarları da 2023 yılında yeniden değerleme oranı oranında artıyor. 
 
YMM’ler tarafından yapılan tam tasdik ve KDV iade tasdik işlemlerinde, alt firma karşıt incelemesine 



 

 

tabi tutulması gereken had da, 2023 yılında artacak. Yıllık KDV iadelerinde geçerli asgari iade tutarının 
belirlenmesinde de yeniden değerleme oranı etkili olmaktadır. Kurumlar vergisi veya gelir vergisi 
beyannameleri ile muhtasar ve KDV beyannamelerinin SMMM'lere imzalattırılmasına ilişkin hadler de 
her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak tespit edilmektedir. 
 


