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İstanbul, 03.01.2023  

DUYURU 576 

   

            Konu: 2023 yılında uygulanacak vergi düzenlemelerindeki kimi istisna, indirim, hadler ile 

vergi cezaları hk.  

 

1. 2023 Yılı Vergi Cezalarındaki Artış 

 

            30.12.2022 Tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 544 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununda yer alan 352 (birinci ve ikinci derece 

usulsüzlükler), 353 (özel usulsüzlükler), 343, Mükerrer 355. maddelerde belirtilen ve bazıları 

aşağıda yazılı olan cezaların 2023 yılı için bir önceki yıl için belirlenmiş olan yeniden değerleme 

oranı olan % 122,93 oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmiş, 01.01.2023 tarihinden itibaren 

uygulanacak ceza tutarları Tebliğ ekindeki listede gösterilmiştir. Buna göre 2023 yılında 

uygulanacak bazı ceza tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

 

            Söz konusu Tebliğ ekine ulaşmak için tıklayınız. 

 
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider 

pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, 

bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin 

elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu 

belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 

2.200 TL 

 

 

 
 

1.100.000 TL 

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere parkende 

satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, 

taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, 

bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı 

olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş 

sayılması 

-Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 

-Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 

2.200 TL 

 

 

 

 

 

110.000 TL 

1.100.000 TL 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti 

getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere 

ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 

1.100 TL 

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin 

usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin 

kural ve standartlara uymayanlara 

26.000 TL 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince 

düzenlenen belgelerle teşvik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde 

kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 

5.500.000 TL 
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2. 2023 Yılında Uygulanacak Fatura Düzenleme Zorunluluğuna ve İktisadi 

Kıymetlerin Aktifleştirilmesine İlişkin Hadler 

 

             2023 Yılında Uygulanacak Fatura Düzenleme Zorunluluğuna ve İktisadi Kıymetlerin 

Aktifleştirilmesine İlişkin Hadler 30.12.2022 Tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 544 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ayrıca aşağıdaki düzenlemeler de 

yapılmıştır.  

-Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan perakende satış vesikalarının 

düzenlenme sınırı 4.400,00 TL olarak belirlenmiştir. Yani bu tutardan sonrası için 2023 yılında 

fatura düzenlenmesi zorunludur.  

-Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde yer alan amortismana tabi tutulmadan doğrudan 

gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin tutarın üst sınırı 4.400,00 TL 

olarak belirlenmiştir. 

 

3.  2023 Yılı İçin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki Hadlerdeki Artış 

 

              30.12.2022 Tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 54 Seri No.lu 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 1/1/2023 tarihinden itibaren 7338 sayılı 

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;  

 

✓ Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 

TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 TL), 

✓ İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 TL,  

✓ Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 

sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi 

Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 23.387 

TL olarak dikkate alınacaktır.  

 

4. 2023 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Kimi Hadler 

 

              30.12.2022 Tarih ve 32059 (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir 

Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisi 

Kanununda yer alan bazı hadler, yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak değiştirilmiştir. 

Bunlardan önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir. 

 

            2023 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun;  

 

✓ 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 700.000 TL,  

✓ 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna 

tutarı 21.000 TL,  

✓ 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri 

veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle 

sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 110 TL, 
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✓ 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet 

erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56 TL, 

✓ 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları; 

- Birinci derece engelliler için 4.400 TL, 

- İkinci derece engelliler için 2.600 TL,  

- Üçüncü derece engelliler için 1.100 TL,  

✓ 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının; 

 (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine 

ilişkin aylık kira bedeli 17.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim 

vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 440.000 TL, 

 (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel 

tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 500.000 TL, vergilerin maliyet bedeline 

eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 950.000 TL, 

✓  Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin 

istisna tutarı 55.000 TL, 

✓ 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi 

gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin 

vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir: 

 

70.000 TL'ye kadar % 15 

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası % 20 

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 

150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası 
% 27 

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 

550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası 
% 35 

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL) 
% 40 

 

5. 2023 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Maktu Tutarı 
 

           30.12.2022 Tarih ve 32059 (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 67 Seri No’lu Damga 

Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve 

azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 14. 

Maddesinde yer alan azami tutarlar yeniden değerleme oranında arttırılmıştır. 1/1/2023 tarihinden 

itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Buna göre kimi 

kağıtların maktu damga vergisi tutarları aşağıdaki gibi olmuştur. 
 

Yıllık gelir vergisi beyannameleri 294,90 TL 

Kurumlar vergisi beyannameleri 393,90 TL 

Katma değer vergisi beyannameleri 194,60 TL 

Muhtasar beyannameler 194,60 TL 

Gümrük idarelerine verilen beyannameler 393,90 TL 

Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 144,40 TL 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 230,70 TL 
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6. Diğer Vergilerdeki Artışlar 

 

            2023 yılında uygulanacak maktu harçlar, çevre temizlik vergisi, mobil telefon aboneliğinin 

ilk tesisinde alınan maktu özel iletişim vergisi, önceki yıl tutarlarının yeniden değerleme oranı 

(%122,93) kadar artırılması suretiyle tespit edilmiştir. 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

 

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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