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KDV ORAN İNDİRİMLERİ 2 AY DAHA UZATILMIŞTIR 
 
(4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 
 
 
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 yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri 
desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri 
kiralama ve diğer hizmet satışlarına yöneliktir. 
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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 etmemektedirler. 
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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 ÖNCE 31/5/2021 tarihine kadar 
uzatılmıştı. (2020/98 Sayılı Sirkülerimiz) 
 
SONRA 2 Haziran 2021 tarih ve 31499 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Haziran 
2021 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Mal ve Hizmetlere Uygulanacak 
Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Karar (Karar Sayısı: 4062) ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 6 ncı maddesinde yer 
alan “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” olarak değiştirilmek suretiyle KDV 
indirimlerinin süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 
 
Konaklama (geceleme) hizmetlerinde %1 oranının 31 Temmuz 2021 tarihine kadar 
uygulanması, 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 9 
ncı maddesinde yer alan “30/6/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde değiştirilmek 
suretiyle sağlanmıştı. (2021/84 sayılı Sirkülerimiz) 
 
BU DEFA Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine 
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312) ile 2007/13033 
sayılı Kararın geçici 6 ve geçici 9 uncu maddelerinde yer alan “31/7/2021” ibareleri 
“31/9/2021” olarak değiştirilmek suretiyle konaklama hizmetleri dahil tüm geçici 
KDV indirimlerinin süresi 31/9/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu Karar 1/8/2021 
tairhinden yürürlüğe girecektir. Kararın bu defa indirim süresi sona ermeden 
yayımlanmış olması memnuniyet vericidir.  
 
Böylece süs bitkileri ve çiçek teslimleri ile konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri 
kiralama ve diğer hizmet satışlarına ilişkin, 31 Temmuz 2020 tarihinde başlayan KDV 
oran indirimlerinin kesintisiz bir şekilde Eylül 2021 ayı sonuna kadar uygulanması 
sağlanmıştır. KDV oranı indirilen mal ve hizmetlerin tam listesi 2020/064 sayılı 
Sirkülerimizde yer almaktadır. 
 
Saygılarımızla. 
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