
 

 

 

Sayın Üyemiz; 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik  yapılmasına dair 36 Seri No.lu Tebliğ 

3 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ kapsamında; 

 Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde 

yapılan değişiklik ile; 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren  “Kısmi Tevkifat Uygulaması”nda emeklilik 

şirketleri de belirlenmiş alıcılar grubuna dahil edilmiştir. 

 Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan 

tevkifat yapılma zorunluluğu sınırı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  1.000 

Türk Lirasından (KDV dahil) 2.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır. 

 Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna eklenen paragraf ile;  

-Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat 

uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış ve söz konusu düzenleme 

dahilinde;  alıcılar tarafından işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca gösterilmek 

suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenleneceği, düzenlenen belgede gösterilen 

tutarların alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıt 

altına alınacağı ve düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesi ile bağlantılı olarak da, işleme 

ilişkin tevkif edilen KDV’ni vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edileceği belirtilmiş ve 

konu ile ilgili diğer açıklamalara yer verilmiştir. 

        * Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde istisna belgesiyle ve listesiyle 

ilgili değişiklikler yapılmıştır. 

        * 3 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere;  basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde 

istisna uygulaması kapsamına “Uluslar arası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve 

etkinlik kitapları eklenmiş ve yine, Serbest bölgelerde gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul 

yatırım ortaklıklarının, yetki belgesi aranmaksızın taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden 

sayılacağı ve Uygulama Genel Tebliğinin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan (ç) bendinin ikinci 

paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraf dahilinde; “Kanunen kabul edilmeyen giderler 

dolayısıyla ödenen KDV de indirilemez” kuralı “finansman gider kısıtlaması” nedeniyle yüklenilen 

KDV açısından esnetilerek sadece Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından indirimi kabul edilmeyen 

giderlere isabet eden KDV nin indirilemeyeceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Üyelerimize duyurulur. 

Söz konusu tebliğin tam metnine buradan ulaşılabilir. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210603-14.htm
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