
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                  17.02.2021 

                Sirküler, 2021/11 

Sayın Meslektaşımız;  

 

Konu: Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamında Ve Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır. 

 

16.02.2021 Tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 seri no’lu Genel Tebliğ ile 

Kısmi Kdv Tevkifatı Kapsamında Ve Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır. 

 

Söz konusu değişiklikler özetle şöyledir; 

 

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetlerinde 

belirlenmiş alıcıların yapması gereken kısmi tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a 

yükseltilmiştir. 

 

- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim 

işlerinde KDV mükelleflerinin ve belirlenmiş alıcıların yapmaları gereken kısmi 

tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir. 

 

- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde KDV mükelleflerinin ve belirlenmiş 

alıcıların yapmaları  gereken kısmi tevkifat oranı 7/10’dan 9/10’a yükseltilmiştir. 

- Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde belirlenmiş alıcıların yapması gereken kısmi 

tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir. 

 

- Yapım İşlerinde KDV Tevkifat Oranı 4/10’a Yükseltilmiş ve Belirlenmiş Alıcılar 

Haricinde Kalanlara Karşı İfa Edilen ve 5 Milyon TL’ni Aşan Yapım İşleri de KDV 

Tevkifatı Kapsamına Alınmıştır. Bu değişikliğe göre; belirlenmiş alıcılar arasında yer 

almayan KDV mükelleflerine ifa edilen ve tutarı 5 milyon TL’nı aşan yapım işlerinde 

ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinde 

alıcılar tarafından tevkifat yapılması sorumluluğu getirilmiş olup, belirlenmiş alıcılara 

ifa edilen bu neviden işler ile bunlar haricinde kalan KDV mükelleflerine ifa edilen ve 

tutarı 5 milyon TL’ni aşan işlerde yapılması gereken KDV tevkifatı oranı 3/10’dan, 

4/10’a yükseltilmiştir. Belirlenmiş alıcılar haricinde kalan KDV mükellefleri 

bakımından, projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri 

nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun 

ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır. 
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- Karayolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları tevkifat kapsamına alınmış, 

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların bu hizmetleri verenlerden 2/10 oranında 

KDV tevkifatı yapacaklardır. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler 

tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifat dışında tutulmuştur. Taşımacılık 

hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya 

devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat 

yapılmayacak, ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık 

hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

 

- KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve 

Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, 

soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından 2/10 

oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

 

- Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV mükelleflerine ve belirlenmiş alıcılara 3/10 

oranında KDV tevkifatı yapmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

 

- Kamu özel işbirliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde 

sunulan hizmetlerde alt yükleniciden yapılacak tevkifatlara ilişkin olarak 3/10 KDV 

tevkifat oranları 4/10’a; 7/10 oranı da 9/10’a yükseltilmiştir. 

 

- KDV mükellefi olsun, olmasın KDV tevkifatı yapmakla sorumlu “belirlenmiş alıcılar”a 

Sigorta ve reasürans şirketleri, Sendikalar ve üst kuruluşları, Vakıf üniversiteleri ve 

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri dahil edilmiştir. 

 

- Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi işlemlerinde; İade taleplerinin yerine 

getirilmesinde, alıcı tarafından 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve 

tahakkuk ettirilen KDV’nin  ödenmiş olması şartı getirilmiştir. (Değişiklik 

öncesinde tahakkuk etmesi yeterliydi ve ödeme şartı yoktu.) 

- Söz konusu değişiklikler Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

https://www.gib.gov.tr/node/151689 

Bilgilerinize sunarız. 

   Saygılarımızla, 

     PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

https://www.gib.gov.tr/node/151689

