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Tarih & Sayı: 24/06/2021_146 
 

Yasal Mevzuat   : 36 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği İle Vergi 
Tevkifatı, Kısmi Tevkifat Gibi Konularda Öngörülen Düzenlemeler 

Resmi Gazete Tarih & Sayı : 03.06.2021 tarihli 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili hükümler yürürlüğe 
girmiştir. 

31500 ve 3 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 36 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özetle; 
 

 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, 

 
 Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin 1.000 TL olan sınırın 2.000 TL olarak yeniden belirlenmesine, 

 
 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, 

 
 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 finansman gider 
kısıtlaması uygulanan tutarlara ilişkin yüklenilen KDV nedeniyle 3065 sayılı KDV Kanununun (30/d) 
maddesinin uygulanmayacağına, 

 
 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. 
 
İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine 
ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


