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İstanbul, 03.06.2021   

DUYURU 516 

   
  Konu: KDV uygulamalarında yapılan değişiklikler hk. 
 

03.06.2021 Tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) ile KDV 
uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

 

KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır  Temmuz Ayı Başından Geçerli olmak Üzere 

2.000 TL’yeYükseltildi 

KDV Genel uygulama Tebliği uyarınca kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her 
bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi 
tutulmamaktaydı. Yapılan değişiklik ile 1.000 TL tutar Temmuz ayı başından itibaren 2.000 TL 

olarak uygulanacaktır. 

Unutmamak gerekir ki tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan 

kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate 

alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. Yine tevkifat zorunluluğundan kaçınmak 

amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti 

halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen 

sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır. 

 

Finansman Gider Kısıtlamasında İndirimi Kabul Edilmeyen Giderlere İlişkin KDV 

İndirim Konusu Yapılabilecek 

Yapılan düzenleme uyarınca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 

birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi 

kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması 

uygun görülmüştür. 

 

Diğer Değişiklikler 

 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Seri No: 36) ile ayrıca ; 

- Katma değer vergisi tevkifatı uygulaması ile ilgili olarak tevkifat yapmakla sorumlu 
tutulanlara yönelik yapılan değişikliklere ve sağlık hizmet sunucuları tarafından faturası Sosyal 

Güvenlik Kurumuna düzenlenmek suretiyle verilen sağlık hizmetlerinde SGK tarafından 
tevkifat uygulanmayacağına, 

http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
https://www.alomaliye.com/2006/06/21/kurumlar-vergisi-kanunu-5520-sayili-kanun-2/


ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:37/16 UBM Plaza Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com  

 

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların 

tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme yapılması gerektiğinde söz konusu işlemlerin ne 
şekilde yapılması gerektiğine, 

- Kanunun 13/f maddesindeki kuruluşlara ve yüklenicilerine mal teslim eden ve hizmet 
veren mükelleflerin iade taleplerinde yaşanan sıkıntıların önlenmesi amacıyla Kanunun 13/f 
maddesindeki kuruluşların söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair 

Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınması uygulamasına geçilmesine, 

- 3065 sayılı KDV Kanununun 13/n maddesinde yer alan istisna uygulaması kapsamına, 

Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitabı teslimlerinin 
de dahil olduğuna, 

- Taşınmaz ticaretine ilişkin özel matrah uygulamasında, 6362 sayılı Kanun kapsamında 

faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, 
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz 

ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayıldığına, 

- Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı 
bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanabilip bazıları için bu hakkı 

kullanmayabileceklerine 

ilişkin olarak düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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