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KDV ORAN İNDİRİMLERİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR
UZATILMIŞ VE COVİD-19 AŞILARININ 2021 YILI SONUNA
KADAR TESLİMİNDE KDV ORANI % 8’DEN % 1’E
DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR
Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen mükellefleri
desteklemek amacıyla KDV oranlarında yapılan geçici indirimin
31.12.2020 tarihinde sona erecek olması nedeniyle
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 Mayıs ayı sonuna kadar süre
uzatımı yapılmış, ayrıca COVİD-19 aşılarının tesliminde
uygulanacak KDV oranı 2021 yılı sonuna kadar % 8’den % 1’e
düşürülmüştür.
1.

BAZI MAL VE HİZMETLER İÇİN YAPILAN KDV İNDİRİMLERİ
MAYIS/2021 SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR:
2020/064 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2812
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere
Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine
İlişkin Karar”a, geçici 6 ncı madde eklenmek suretiyle
bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları geçici bir süre
için (31.12.2020 tarihine kadar) indirilmiştir.
Anılan Sirkülerimizde KDV oranı %18’den % 8 ve % 8’den %
1’e düşürülen mal ve hizmetlerin listesi yer almaktadır.
Mal teslimlerinde sadece süs bitkileri ile çiçek teslimleri
için indirim sağlanmış olup, KDV oran indirimleri
koronavirüsten etkilenen hizmet satışlarına yöneliktir.
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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318) ile 2007/13033
sayılı Kararın geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/12/2020” ibareleri
“31/5/2021” olarak değiştirilmek suretiyle KDV indirimlerinin süresi 31/5/2021
tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu değişiklik 1.1.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
2.

COVİD-19 AŞISINDA KDV ORANI 2021 YILI SONUNA KADAR % 8’DEN % 1’E
DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR:
KDV Kanununun 28 inci maddesine istinaden yayımlanan 2007/13033 Karara
göre, mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi
oranları;
- Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1
- Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %
- Ekli listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit
edilmiştir.
3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile 2007/13033 sayılı Karara
eklenen geçici 8 inci madde ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19
aşıların ithal ve tesliminde KDV oranı 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) % 8’den %1’e indirilmiştir.
Bu Karar, 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayım tarihi olan 23 Aralık 2020
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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