
T.C. 
GEBZE CUMHURİYET BASSAVCILIĞI 

idari işler Müdürlüğü 

Sayı 	: 2022/2344 Muh. 
Konu 	: KDV tevkifatı  

ü1/43 0:2_1; 

Je ıt brıocc?  

01.06.2022 

KOCAELİ  BAROSU BASKANLIĞI'NE 

ilgi : Adalet Bakanlığı  Ceza işler Genel Müdürlüğünün 25.05.2022 ve 
E-19120602-045.02[045-02-0395-2022]-1289/38128 sayılı  yazısı  

Serbest meslek erbabı  avukatlann hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı  mercileri 
nezdinde veya yargı  kararlarının sonuçları  ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra vb.) 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında yer alanlar adına 
düzenledikleri serbest meslek makbuzlan ile 5271 sayılı  Kanun kapsammda Cumhuriyet 
Savcılıklarına düzenledikleri serbest meslek makbuzlarmda avukatlık hizmet bedelinin KDV 
dahil 2.000 TL'yi aşması  halinde Tebliğin (1/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında 
KDV tevkifatı  uygulanması  gerektiğini belirten ilgi sayılı  yazı  elde gönderilmiştir. 

CMK ve Beraat eden sanık müdafi ödemelerinde herhangi bir sorun ve ödemelerde 
gecikmenin yaşanmaması  için Başkanlığınıza kayıtlı  bulunan Avukatlara duyurulması  
hususunda, 

Bilgi ve gereği rica olunur. 

Erdal KURUÇAY 
Cumhuriyet Başsavcısı  

KOCAELI BAROSU 

GELEN EVRAK 

Eki  
Wein.: 

Ilgi 

E-imza ile onaylanmış  olup ayrıca fiziki evrak gönderilmeyecektir 

idari işler Müdürü Suna KILIÇGEDIK YIĞİZ Tel: (0262) 646 44 31 O 505 540 33 43 

Adres:Gebşe, Mustufapaşa Mah. Sorna Maden Şehitleri Cad. N0:8 GEBZENOCAELI 



ş  

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı  : E-19120602-045.02[045-02-0395-2022]-1289/38128 	 25.05.2022 

Konu : Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı  

DAĞITIM YERLERINE 

Ilgi 	: Hazine ve Maliye Bakanlığı  Gelir idaresi Başkanlığının 14/04/2022 tarihli ve 51470 sayılı  yazısı. 

Serbest meslek erbabı  avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı  mercileri nezdinde veya 
yargı  kararlarının sonuçları  ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra vb.) KDV Genel Uygulama 
Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında yer alanlar adına düzenledikleri serbest meslek 
makbuzları  ile 5271 sayılı  Kanun kapsamında Cumhuriyet Savcılıldarma düzenledilderi serbest meslek 
makbuzlarında avukatlık hizmet bedelinin KDV dahil 2.000 TL'yi aşması  halinde Tebliğin 
(1/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatı  uygulanması  gerektiğini belirten ilgi 
yazısı  ekte gönderilmiştir. 

Bilgi edinilmesini, keyfıyetin merkezdeki Cumhuriyet savcıları  ile mülhakat Cumhuriyet 
başsavcı lıklarına duyurulmasını  arz/rica ederim. 

Asiye KARABABA 
H'akim 

Bakan a. 
Genel Müdür V. 

Ek :Gelir Idaresi Başkanlığının 14 Nisan 2022 Tarihli Yazısı  

Dağıtım 
Gereği : 
	

Bilgi: 
145 Ağır Ceza Mahkemesi 

	
Bilgi işlem Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyet Başsavcılığı 	 Strateji Geliştirme Başkanlığı  

Bu belge. gii nli elektronik imza ile inualannuslı r. 
Belge Dogrularna Adresi: https://evrakdogrula.uyap.gov.ir  

Adres : Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar 06420 Bakanlıklar - Çankaya / ANKAR.A 
	

Bilgi için : Hüseyin KOÇ 
Telefon No : (0 312)414 82 27 - Fax ; (0 312)219 43 19 

	
Unvan 	: 	Memur 

e-posta : cignıCiüadalet.govir 	Internet Adresi : http://www.eignı .adalet.gov.tr/ 
	

Telefon Ne: 0312 414 82 27 

Kep Adresi : adaletbakanligi@hs01.kentr 

ıJYAP Bilisim Sistemindeki bu dokümana httnnııvatandas.uyap.govır adresinden McJUM2g - wdhThtT - Ij/2Xrp - VQCrDw= ile erişebilirsiniı  



T.C. 
HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir idaresi Başkanlığı  

GÜNUİDÜR 
Sayı 	: E-43370460-130[5309-829]-51470 

	
14.04.2022 

Konu : Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı. 

ADALET BAKANLIĞINA 
(Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 

ilgi 	: 12.04.2022 tarihli ve 77062233/(045.02)/964-E.29747 sayılı  yazunz. 

Ilgide kayıtlı  yazınız ve eklerinin incelenmesinden, avukatların yargı  mercileri nezdinde vekalet 
akdi çerçevesinde verdikleri hizmetler ile 5271 sayılı  Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu 
müdafilik görevlendirmelerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı  uygulanıp uygulanmayacağma 
ilişkin Başkanlığı= görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır. 

3065 sayılı  Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, smai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 
çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, 

9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgalumn, iş  yerinin, kanuni merkezi ve iş  
merkezinin bulunmaması  hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, 
vergi alacaktım' emniyet altına alınması  amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları  verginin 
ödenmesinden sorumlu tutabileceği 

hüküm altına alınmış tır. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-
2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat 
uygulanacak teslimler belirtilmiştir. 

Mezkur Tebliğin; 

- "Diğer Hizmetler" başlıklı  (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde, 

"KDV miikellefleri tarafından, 5018 sayılı  Karnına ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve 
kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel 

Bır belge. güvenli elektronik imza ile imzalanmıştı!. 
Belge Dogrulama Kodu: TD51DPY2S 1 D12DT 	 Belge Dogrulama Adresi: htms://ivd.gib.gov.tr .  , MENÜ: "Dogrulamalar --> E-Belge Dogrulama" 
Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/I Çankaya ANKARA 	 Bilgi için: Turgay KILIÇ 0, (ti 
Telefon No: 0312 415 30 00 Faks No: 0312 415 28 21 -22 	 Gelir Uzmanı  
e-Posta : TKILICateelirlergovir İnternet Adresi : www.gib.govir 	 (53- Şb.) • 

Il KEP Adresi : gib@hs01.kep.tr 	 Telefon No: 0(312)415 33 96 

1/2 



kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları  ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak 
befirlentneyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafindan (5/10) oranında KDV tevkifatı  
uygulanır", 

-"Tevkifat Uygulamasında Simi başlıklı  (1/C-2.1.3.4.1) bölümünde; 

"... Kısmi tevkifat uygulaması  kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL 'vi 
aşmadığı  takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması  halinde ise tutarın tamamı  
üzerinden tevkıfat yapılır. 

Tespit edilen tutarı  aşan işlemlerde KDV tevkifatı  zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel 
parçalara ayrılamaz, avlu işleme ait bedellerin toplamı  dikkate alınarak bu sınırın aşılması  halinde 
tevkifat yapılır" 

açıklamaları  yer almaktadır. 

Buna göre, serbest meslek erbabı  avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı  mercileri nezdinde 
veya yargı  kararlarının sonuçları  ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra vb.) Tebliğin (I/C-
2.1.3.2.13) bölümü kapsamında yer alanlar adına düzenledikleri serbest meslek makbuzları  ile 5271 sayılı  
Kanun kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarma düzenledikleri serbest meslek makbuzlarmda avukatlık 
hizmet bedelinin KDV dahil 2.000 TL'yi aşması  halinde Tebliğinin (1/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında 
5/10 oranında KDV tevkifatı  uygulanması  gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 

Gökhan ÖZÇUBUK 
Bakana. 

Gelir idaresi Daire Başkanı  V. 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzaların 
Belge Dogrulama Kodu: TD51DPY2S1D12DT 	 Belge Dogrulama Adresi: https://ivdtgib. 
Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/I Çankaya ANKARA 
Telefon No: 0312 415 30 00 Faks No: 0312 415 28 21 - 22 
e-Posta : TKILICggelirler.gour internet Adresi : www.gib.gov.tr  
KEP Adresi : gib@hs01.kepir 

uştır. 
, MENÜ: "Doğrulamalar --> E-Belge Dogrulama" 

Bilgi için: Turgay KIL1Ç 1:1 
Gelir Uzmanı  

(53- şb.) 
Telefon No: 0(312)415 33 96 

cı  
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