
 

DENET SİRKÜLER 
Sayı : 2021/003 

 
Sirküler Tarihi : 31.12.2020 
Sirküler No   : 2021/003 
 
 
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN KDV 
İADELERİNE İLİŞKİN SINIR 2021 YILI İÇİN 18.900 TL 
OLARAK UYGULANACAKTIR  
 
(33 Seri No.lu KDV Tebliği) 

 
 
 

Bilindiği gibi indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 
2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmişti. 
 
2017/9759 Sayılı BKK’nın 6’ncı maddesi ile bu limit 2017 yılı 
için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve bu tutarın 2016 yılı için de 
uygulanacağı hükmü bağlanmıştı. (2016 yılı limiti 20.600 TL 
yerine 10.000 TL olarak uygulanmıştı.) 
 
2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki 
tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 
uygulanacaktır. (Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve 
daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan 
tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir) 
 
2019 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 
14.100 TL olarak belirlenmişti. 
 
2020 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 
17.300 TL olarak belirlenmişti. 
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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 dâhil 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 etmemektedirle 
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33 No.lu KDV Tebliği ile söz konusu limitin 2021 yılı için 18.900 TL olarak 
uygulanacağı duyurulmuştur. 
 
Buna göre 2021 yılı için yıllık KDV iadesi alınabilmesi, Aralık 2021 sonu itibariyle devir 
KDV’nin 18.900 TL’nin üzerinde olması halinde mümkündür. Hesaplanan iade 
tutarından 18.900 TL indirilecek ve kalan kısım iadeye konu olabilecektir.  
 
Başka bir anlatımla, iadenin 18.900 TL’yi aşmış olması halinde iadenin tamamı değil, 
hesaplanan iade tutarından 18.900 TL’nin indirilmesi suretiyle bulunan tutar iadeye 
konu edilmektedir.  
 
2021 yılı içinde indirimli oran konulu iadenin aylık olarak alınması durumunda, 
hesaplanan ilk KDV iade tutarından indirilmek suretiyle hareket edilecek ve 18.900 TL 
doluncaya kadar iade yapılmayacaktır.  
 
Saygılarımızla. 
 
 


