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Tarih & Sayı: 26/11/2021_211 

 
Yasal Mevzuat   : 4862 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarına 
İlişkin 4862 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26 Kasım 2021 Tarihli 31671 Sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanmıştır. 
 
316671 Sayılı 26 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de avukatlık hizmetlerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi 
oranlarına ilişkin 4862 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır. 
 
Konuya ilişkin olarak; avukatlık hizmetlerinde ise %8 ve %18 olmak üzere iki farklı KDV oranı bulunmaktadır. 
 
2007/13033 sayılı Karar’ın (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 32 nci sırasında yer alan, 
aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet 
davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara 
bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerine %8 KDV oranı uygulanmaktadır. 
 
4862 Sayılı Karar ile (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 32 nci sırasında yer alan “Aile 
mahkemeleri” ibaresi “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli 
yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri” olarak 
değiştirilerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım 
ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri de %8 KDV oranı kapsamına alınmıştır. 
 
Neticeten ilgili Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, avukatlık hizmetlerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi 
oranları aşağıdaki gibi olacaktır: 
 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli 
müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için %8, 
  
Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet 
davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için %8,  
   
İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen 
avukatlık hizmetleri için %8, 
   
Yukarıdakiler dışında kalan tüm avukatlık hizmetleri için %18 KDV oranı uygulanacaktır. 
 
Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
4862 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 
 
 
 
 
*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. 


