
 

DENET DUYURU 
Sayı : 2021/026/1 

 

Duyuru Tarihi       : 16.02.2021 
Duyuru No            : 2021/026 
 
 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35) 
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR 
 
 
16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile, 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununun (9/1) inci maddesinin Hazine 
ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, vergi 
alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi tevkifat 
uygulamasında yeni düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişikliklerin tümü 1.Mart.2021 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. 
 
Söz konusu Tebliğ ile; 
 
- Kurumsal nitelikleri dikkate alınarak, sigorta ve reasürans 

şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri 
ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş 
alıcı statüsüne dahil edilerek, bunlara Katma Değer Vergisi 
Genel Uygulama Tebliği ile kısmi tevkifat kapsamına alınan 
işlemlerde tevkifat uygulama yükümlülüğü getirilmiştir. 

-  Mevcut durumda, sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa 
edilmesi halinde (3/10) oranında KDV tevkifatına tabi 
bulunan yapım işlerinde, yapılan düzenleme ile tevkifat 
oranı (4/10) olarak belirlenmiş ve ayrıca KDV mükelleflerine 
ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde 
bulunan yapım işleri de tevkifat kapsamına alınmıştır. 

-  Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve 
onarım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan 
(7/10)’a çıkarılmıştır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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-  Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işlerine ilişkin 
tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır. 

-  Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (7/10)’dan 
(9/10)’a çıkarılmıştır. 

-  KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yapılan karayoluyla yük 
taşımacılığı faaliyetleri, 2/10 tevkifat oranı ile, kısmi tevkifat kapsamına 
alınmıştır. 

-  Baskı ve basım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır. 
-  Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, 
kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma 
ajanslarına ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde özel 
olarak belirlenmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve 
kuruluşlar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir. 

-  Ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, tüm 
KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan ticari reklam hizmetleri (3/10) 
oranında tevkifata tabi tutulacaktır. 

-  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak 
belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve 
benzeri enerji kullanımları hariç), (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması 
getirilmiştir. 

-  KDV tevkifatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı 
tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk 
ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranacaktır. 

 
Bu Tebliğ ile ilgili detaylı Sirkülerimiz yakında gönderilecektir.  
 
Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm

