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SİRKÜLER 2021-09 
 

34 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN SON 

DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA 

 
5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de “34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile yapılan 
düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. 
 
1-) Mücbir Sebep Halinde KDV Tevkifatı 
 

Tebliğde yapılan düzenleme ile hem alıcının hem de satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması 

halinde KDV tevkifatı uygulamasına devam edileceği açıklanmıştır. 

 

2-) Hizmet İhracı İstisnasında Döviz Alım Belgesi 

 

Bu düzenlemeden önce, hizmet ihracına ilişkin beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim 

yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine 

getirilmemekteydi. 

Bu Tebliğ ile yapılan düzenleme uyarınca, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet 

ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de 

iade yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. 

 

3-) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında 

Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması 
 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak 
teslim ve hizmetlerde istisna süresi 31/12/2025 tarihine uzatılmıştır. 

 

4-) UEFA Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakalarında KDV İstisnası 

Süreleri 
 
İstisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-10.) 
bölümünün başlığında ve birinci paragrafında yer alan “2020” ibareleri “2021” olarak değiştirilmiştir. 
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5-) Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimlerinde İstisna 

 
İstisna uygulamasının süresi 7256 Sayılı Kanunla 31/12/2*23 tarihine kadar uzatıldığından, KDV 
Genel Uygulama Tebliğinde bu istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı (II/G-3.) 
bölümünün birinci paragrafında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir. 
 
6-) Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1. maddesi kapsamında yapılan devirler 

 
KDV Kanuna 7257 sayılı Kanunla eklenen geçici 41. madde ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanununun ek 1.maddesi kapsamındaki devirler KDV’den müstesna tutulmuştur. 
 
Bu hükme ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/G.)  bölümünün sonuna eklenen 9. 
bölümde, istisna uygulamasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1.maddesi 
kapsamındaki devirleri kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, 
bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmalarının mümkün olduğu 
açıklanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi 
edilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmamaktadır. 

 
7-) Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade 

Uygulaması 

 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B) bölümüne “Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve 
Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade” başlığı ile eklenen (3.4.9.) bölümünde; 
 

➢ İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların 

tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerektiği, 

➢ Taşınmaz satışlarında mülkiyetin devrinin taşınmazın tapuda alıcı adına tescil edilmesi 

suretiyle gerçekleştiği, 

➢ 3194 sayılı İmar Kanununun 30. maddesine göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde 

tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının 

kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni 

alınmasının mecburi olduğu, 

➢ Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve 

kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkin olduğu, 

8-) KDV İade Alacağının ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara (ÖTV’ye Tabi Olan Malların 

İndirimli Oran Uygulanmak Suretiyle Tesliminden Kaynaklanan KDV İade Alacağının, Bu 

Mallara İlişkin ÖTV Borçlarına Mahsuben İadesi Hariç) Mahsup Edilemeyeceği 

KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsup edilemeyeceği, sadece ÖTV’ye tabi 

olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu 

mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iade edilebileceği açıklanmıştır. 
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9-) Özel Esaslar Uygulamasına İlişkin Olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 

İlgili Bölümlerinde Düzenleme Ve Belirlemeler Yapılması 

 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-5.) bölümünün ikinci paragrafında yapılan değişiklikte; 
 

➢ Vergi Usul Kanununun 370. maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine başlanılmadan 

veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden 

emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler bakımından mükelleflere ön tespite 

ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekleri 

düzenlendiği, 

➢ Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 519 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinde belirlendiği, 

➢ Buna göre, Vergi Usul Kanununun 370. maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama 

kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme komisyonlarınca yapılması gereken işlemlerin 

519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirileceği, 

mezkur uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin bu bölümündeki 

açıklamaların uygulanacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca KDV Genel Uygulama Tebliğinin sözü edilen (IV/E-5.) bölümünün yedinci paragrafında 

yapılan değişiklikle, Vergi Usul Kanununun 370. maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, 

sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını 

düzeltmeyen mükelleflerin özel esaslara alınacağı, ancak mükellefin söz konusu belgelere isabet eden 

KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi 

dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan [birinci paragrafın 

(a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara 

dönüşünün yapılacağı açıklanmıştır. 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-13.htm  
 
 

IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

                       Saygılarımızla 
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