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SİRKÜLER
TARİH

:

13.11.2015

KONU

:

2015 yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

ÖZETİ

: 457 seri No’lu VUK Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2015 yılı için
% 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak açıklandı.

SAYI

:

2015 – 11 - 5

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinde aşağıdaki düzenleme yer
almaktadır.

B) Yen den değerleme oranı, yen den değerleme yapılacak yılın Ek m ayında (Ek m

ayı dah l) b r öncek yılın aynı dönem ne göre Devlet İstat st k Enst tüsünün Toptan
Eşya F yatları Genel Endeks nde meydana gelen ortalama f yat artış
oranıdır.

Bu

oran

Mal ye

Bakanlığınca

Resmî

Gazete

le

lân

ed l r.(1)

C) (Ek: 30/3/2006 – 5479/11 md.) Verg kanunlarında yer alan "toptan eşya f yatları
genel endeks " bares "üret c
olarak uygulanır.

f yatları genel endeks " ve "TEFE" bares "ÜFE"

1 Mart 2014 tarihli ve 289218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

6527 sayılı Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesi ile 5429 sayılı

Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve

uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine

(ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine
(Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat
Endeksine yapılmış sayılır.”

Bu kapsamda Maliye Bakanlığı çıkarılan ve 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 457 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden

değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran
2015 yılının IV’üncü geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

2015 yılı için belirlenen % 5,58 (beş virgül elli sekiz) oranı aynı zamanda, 2016 yılı
vergilerinin artışında da dikkate alınacaktır.
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Resmî Gazete

10 Kasım 2015 SALI

Maliye Bakanlığından:

Sayı : 29528

TEBLİĞ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 457)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin
(B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın
Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye

İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama
fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.”
hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli
sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de
uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte
bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.
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