
1 
 

KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Sakıp ŞEKER   Sicil No: 861                Mühür No: 898 Ankara YMM Odası           

Adres  : Ahlatlıbel Mah. 1822. Sok. No:70 Çankaya/ ANKARA    Tel : (312) 417 05 96 - 489 20 18 

Vergi Dairesi      : Doğanbey              Vergi Kimlik No : 4960640814         Fax: (312) 417 66 73  

Web: www.kanitymm.com.tr    E-mail :sakipseker@kanitymm.com.tr__________________________ 

           28.12.2021 

Sirküler N0:2021/47 

2022 YILINDA UYGULANACAK BAZI HADLER AÇIKLANDI 

Gelir Vergisi Kanunun’da yer alan bazı hadler 2021 yılı için belirlenen %36,2 oranındaki 

yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Konuyla ilgili olarak 21.12.2021 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 317 nolu Gelir Vergisi Tebliğinde aşağıdaki gibi açıklanmıştır.  

 1- GVK’nın 9/10 uncu maddesinde belirtilen, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan 
satış hasılatı 320.000 TL olarak dikkate alınacaktır. (2021 yılında 240.000 TL) 

2- GVK’nın 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna 

tutarı 9.500 TL olarak uygulanacaktır. Bu tutar 2021 yılı mesken kira gelirleri için 7.000 TL olarak 

uygulanacaktır. 

3- GVK’nın 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 34 TL olarak uygulanacaktır. (2021 yılında 25 TL) 

4- GVK’nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet 

erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL olarak 
uygulanacaktır. (2021 yılında 13 TL) 

 5- GVK’nın 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının; 

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

aylık kira bedeli 8.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve 

katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 TL olarak uygulanacaktır. Bu tutarlar sırasıyla; 
2021 yılında 6.000 TL, 150.000 TL) 

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

tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği 

veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL, (2021 yılında; 
170.000 TL, 320.000 TL 

6- 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı; 

- Büyükşehir belediye sınırları içinde 16.000 TL, ( 2021 yılında; 12.000 TL) 

- Diğer yerlerde 10.000 TL, (2021 yılında; 7.600 TL) 

7- 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler; 

-  (1) numaralı bent için 200.000 TL ve 320.000 TL, (2021 yılında; 150.000 TL ve 240.000 TL) 

-  (2) numaralı bent için 100.000 TL, (2021 yılında 76.000 TL) 

-  (3) numaralı bent için 200.000 TL, (2021 yılında 150.000 TL) 

8- 68 inci maddenin birinci fıkrasının; 

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

tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği 
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veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL, (2021 yılında; 

170.000 TL, 320.000 TL) 

- (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin 

aylık kira bedeli 8.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve 

katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 TL, (2021 yılında 6.000 TL, 150.000 TL) 

9- Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 

25.000 TL, (2021 yılında 19.000 TL) 

10- 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 58.000 TL, (2021 
yılında 43.000 TL) 

11- 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve 

istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 3.800 

TL, (2021 yılında 2.800 TL) 

olarak tespit edilmiştir. 

12- 2022 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 

2021 yılına ilişkin gelir vergisi tarifesinde birinci dilim 24.000 TL iken 2022 yılında bu tutar %33,3 
oranında artırılarak 32.000 TL olarak belirlenmiştir.  Artış oranı %36,2’nin altında kalmıştır.  

2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir: 

32.000 TL'ye kadar                                                                                                         % 15 

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası                                                          % 20 

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası                                                     % 27 

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası                                                   % 35 

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası                                % 40 

13- Uyumlu Mükellefler Vergi İndiriminde Uygulanacak Azami Tutar 

 GVK’nın mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken 

yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacak uyumlu mükelleflere vergi indirimi tutarı 

2.000.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

 14- Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması 

Basit usule tabi mükelleflerin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura 
düzenlenmesine ilişkin uygulama 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.   

  

 Saygılarımızla. 

 

         Kanıt YMM A.Ş. 

  

 


