
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                  07.06.2021 

                Sirküler, 2021/20 

Sayın Meslektaşımız;  

 

Konu: Katma Değer Vergisi Kanunu 36 Seri No’lu Tebliğ yayımlanmıştır. 

 

3 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) ile yapılan 

düzenlemeler özetle şöyledir; 

 

- Tevkifat uygulanacak işlem bedeli tutarı 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştır. 

01.07.2021 tarihinden itibaren, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir 

işlemin KDV dahil bedelinin 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV 

tevkifata tabi tutulmayacak, sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden 

tevkifat yapılacaktır. 

 

- Finansman gider kısıtlamasına tabi giderlerin (KKEG. olan kısmın) KDV’si 

indirilebilecektir. 03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere finansman gider 

kısıtlaması uygulanan giderlere isabet eden KDV’ler, KDV Kanun’unun (30/d) 

maddesine göre indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek olmayıp, indirim konusu 

yapılabilecektir. 

 

- Aynı dönemde birden fazla KDV iade hakkı doğuran işlem olması durumunda iade 

hakkının kullanılmasında mükelleflere tercih imkânı getirilmiştir. Bu düzenleme ile 

03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; aynı vergilendirme döneminde 

birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların 

bazıları için iade hakkını kullanabilip bazıları için bu hakkı kullanmaması mümkün 

hale gelmiştir. 
 

- Boyama ve etkinlik kitabı teslimleri KDV istisnası kapsamına alınmıştır. 03.06.2021 

tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/n 

maddesinde yer alan istisna uygulaması kapsamına, “Uluslararası Standart Kitap 

Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitabı” teslimleri de alınmıştır 
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- Sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK’ya düzenlenecek faturalar tevkifat 

kapsamından çıkarılmıştır. 
 

- Gayrimenkul Yatırım Fonları İle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları taşınmaz satışına 

yönelik yetki belgesi aranmaksızın taşınmaz ticareti yapabileceklerdir. 
 

- Ulusal güvenlik hizmetlerinde istisna uygulanması için Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 

uygunluk bildirimi alınacaktır. Bu düzenleme ile; Kanun’un 13/f maddesindeki 

kuruluşlara ve yüklenicilerine mal teslim eden ve hizmet veren mükelleflerin iade 

taleplerinde KDV Kanunu’nun 13/f maddesindeki kuruluşların söz konusu mal ve 

hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk 

bildirimi alınması uygulamasına geçilmektedir. 
 

https://gib.gov.tr/node/152789 

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

Bilgilerinize Sunarız. 

 

 

     Saygılarımızla, 

                                                                                           PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

https://gib.gov.tr/node/152789

