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SİRKÜLER 
 

3 Haziran 2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tebliğ (Seri No:36) ile Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgiler 

aşağıda olup, yapılan düzenlemelerin tamamını içeren söz konusu Tebliğ ektedir.   

-Belirlenmiş Alıcıların kapsamı: 

KDV tevkifat uygulaması kapsamında belirlenmiş alıcılar grubuna, Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketleri de dahil edilmiştir. 

-Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren işlemlerde Tevklifat Alt Sınırı: 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına tevkifat alt sınırı KDV dahil bedeli 2.000 TL’ye çıkarılmış 

olup, söz konusu değişiklik 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Tam tevkifat kapsamındaki işlemlerde ise bir sınır söz konusu değildir.  

-Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Dışında KDV Mükellefi Olmayan Alıcıların 

Tevkifat Uyguladığı İşlemlerde Düzeltme İşlemler: 

 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan 

alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir. 

 

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade 

amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı 

tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu 

şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi 

dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir. 

 

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan 

sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının 

gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir: 

 

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği 

şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine 

yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi 

ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır. 

 

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, 

değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak 

vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır. 
 



- Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnası: 

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnasının uygulanmasında, Uluslararası 
Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları da istisna kapsamına alınmıştır. 
Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

-Finansman Gider Kısıtlaması Kapsamında Kanunen Kabul Edilmeyen Gidere İlişkin 

Yüklenilen KDV: 

Kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin KDV’nin indirimi mümkün değilken Tebliğde yapılan 

düzenleme ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi 

ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve 

maliyet unsurlarından (Finansman Gider Kısıtlaması Kapsamında) indirimi kabul edilmeyen (K.K.E.G.) 

kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmamasının uygun görüldüğü yani 

bu giderlere ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılabilmesinin mümkün hale gelmiştir. 

 

Bu kapsamdaki giderlere ilişkin KDV Tebliğin yayım tarihi itibariyle indirim konusu yapılabilecektir.    

 

KDV İade Talepleri: 

 
Yapılan değişiklikle aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade 

hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün hale gelmiştir. Söz 

konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 
Saygılarımla, 
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