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2021 MART AYI KDV İADESİ MAHSUBU İLE SİGORTA PRİM 
ÖDEMESİ TARİHİ 
 
04.05.2021 tarihli ve E-51592363-010.07.01-24685977 sayılı 
Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup konulu Genel 
Yazı ile ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 
sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden bir defaya mahsus 
olmak üzere, 2021 Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun 
katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle 
ödenmesi halinde, ödeme süresinin 31/5/2021 (otuzuncu gün 
Pazar gününe denk geldiğinden) olarak belirlenmiştir. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 Mart dönemine ilişkin 
'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresinin 
07.05.2021 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021 Mart dönemi 
sigorta prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle 
ödenmesi talebinde bulunan mükelleflerin mağduriyetlerinin 
önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihi 
bir defaya mahsus olmak üzere 31.05.2021 tarihine kadar 
uzatılmıştır. Sigorta prim ödemelerinde aksama olmaması adına 
2021 Mart ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup 
yöntemiyle ödenen primlerin 31/5/2021 (bu tarih dahil) 
tarihine kadar Kurum hesaplarına intikal etmiş olması halinde 
yasal süresinde ödenmiş olduğu kabul edilecektir. 
 
Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız. 
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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’den 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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