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                       SİRKÜLER 2019-70 

2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI HAKKINDA 

 

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, 

yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine 

göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana 

gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." 

hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda anılan hüküm uyarınca Maliye Bakanlığı 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 22,58 olarak tespit etmiştir. 

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 

  

Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

➢ Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri, 

➢ Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı, 

➢ Yemek yardımı istisnası, 

➢ Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel 

usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar, 

➢ Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır, 

➢ Çeşitli harç tutarları, 

➢ Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları, 

➢ Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik 

belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi 

uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, 

yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden 

değerleme oranında artırılması, 
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➢ 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik 

belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde 

başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım 

indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması. 

 

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191223-8.htm  

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

                       Saygılarımızla   
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