
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı  

Ankara, 23.03.2021 
BARO BAŞKANLIĞI 

DUYURU NO:2021/11 

Konu: KDV Tevkifatı  Uygulaması  Hakkında. 

Bilindiği üzere; 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan "35 Seri Nolu 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile, KDV 
tevkifatı  uygulamasında değişiklikler yapılmıştır. 

KDV Genel 115igu1ama Tebliği'nde yapılan değişiklik hakkında TBB Vergi Hukuku 

Komisyonu tarafından hazırlanan istişari nitelikteki görüşün bir örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunar, Baronuz mensubu meslektaşlanmıza da duyurulmasını  rica ederim. 

Saygılanmla. 

Avukat Metin FEYZIOĞLU 
Türkiye Barolar Birliği 

Başkanı  
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TBB Vergi Hukuku Komisyonu'ıtun İstişari Görüşü 

Adres: Oğuzlar Mah. Barış  Manço Cad.Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA 
Tel: O (312) 292 59 00 - Faks : O (312) 286 55 65 

İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr 	e-mail: tbb@barobirlik.org.tr  



TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI 
Vergi Hukuku Komisyonu 

Sayı 	: -819-8306 	 23.03.2021 

Konu :Kdv TevIcifatı  Uygulaması  Hakkında 

Bilindiği üzere, 16.02.2021 tarih ve 31397 sayı lı  Resmi Gazetede yayımlanan "35 Seri Nolu 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapı lmasına Dair Tebliğ" ile, KDV 

tevkifatı  uygulamasında değişiklikler yapılmıştı r. 

Barolarımız ve meslektaş larım ızın söz konusu düzenlemeler karşısı nda yapması  gereken 

işlemlerle ilgili olarak Birliğimize ulaşan soru ve görüş  istemleri karşısında, aşağıdaki açıklamaları n 

yapı lmasının yararlı  olacağı  kanaatine varılmıştı r: 

1- Barolarımızın Dışarıdan Tedarik Ettikleri Hizmet Ahmları  : 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.1/b" bölümünde sayılan belirlenmiş  alıcı lara yapı lan 

bazı  hizmetler ile, yine aynı  Tebliğin "I/C-2.1.3.2.13" bölümünde sayılan alıcı lara yapı lan diğer tüm 

hizmetler KDV tevkifatına tabi tutulmuştur. 

Anı lan Tebliğin "I/C-2.1.3.4.1",bölümüne göre KDV dahil bedeli 1.000,00-TL'yi aşmayan 

hizmetlerde tevkifat yapı lmamaktadır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  da Tebliğin gerek "I/C-2.1.3.1/b" bölümünde, 
gerekse (01.03.2021 tarihinden itibaren) "I/C-2.1.3.2.13" bölümünde sayı lan alıcılar arasındadı r. 

Bu itibarla; Barolarimızın dışarıdan temin ettiği ve KDV dahil 1.000,00-TL'yi aşan aşağıdaki 

hizmetler üzerinden belirtilen oranlarda KDV tevkifatı  yapılması  gerekmektedir: 

Hizmet Türü 

Tevkifat Oranı  

01.03.2021 

Kadar 

01.03.2021'den 

Itibaren 

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen 
mühendislik—mimarlık ve et-IR-proje 
hizmetleri 

3/10 3/10 	 , 

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve 
benzeri hizmetleri 

9/10 9/10 

Makine, teçhizat, demirbaş  ve taşıtlara ait 
tadil, bakım ve onarım hizmetleri 

5/10 7/10 

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5/10 5/10 
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Işgücü temin hizmetleri 9/10 9/10 

Yapı  denetim hizmetleri 9/10 9/10 

Fason olarak yaptırı lan tekstil ve konfeksiyon 
işleri, çanta ve ayakkabı  dikim işleri ve bu 
işlere aracı lık hizmetleri 

5/10 7/10 

Spor kultiplerine reklam verme işlemleri 9/10 9/10 
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 

7/10 9/10 

Yük taşımacı lığı  hizmetleri --- 2/10 
Servis taşımacılığı  hizmetleri 5/10 5/10 

Her türlü baskı  ve basım hizmetleri , 5/10 7/10 

Yukarıda sayılanlar dışındaki tüm hizmetler 
--- 5/10 

Meslektaşlarımızın CMK Gereğince Görevlendirilmeleri Sonucu Ödenecek Avukatlık 

Ücretleri: 

Bilindiği üzere, "Ceza Muhakemeleri Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin 

Görevlendirilmeleri ile Yapı lacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına Ilişkin Yönetmelik" hükümlerine göre 

meslektaşları mıza bu kapsamda yapı lan ödemeler Adalet Bakanlığı  bütçesinden karşılanmakta ve bu 

ödemeye dair serbest meslek makbuzları  da ilgili Başsavcı lık adına düzenlenmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere Tebliğin "I/C-2.1.3.2.13," bölümünde sayı lan alıcı lara yapı lan ve KDV 

dahil 1.000,00-TL'yi aşan diğer tüm hizmetler KDV tevkifatına tabi tutulmuş  olup, Adalet Bakanlığına 

bağlı  Cumhuriyet Başsavcı lıkları  da anı lan kurumlar arasında yer almaktadır. 

Bu durumda, meslektaşlarımızca CMK kapsamında verilen ve tutarı  KDV dahil 1.000,00-TL'nin 

üzerindeki müdafilik hizmetleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcı lıkları  adına düzenlenen serbest meslek 

makbuzlarının da KDV tevkifatı  yapılarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte, KDV tevkifatında sorumluluk alıcıya ait olduğundan, CMK kapsamında ilgili 

Başsavcı lığın tevkifat yapmaması  ve talep etmemesi halinde, makbuzun tevkifat yapı lmadan 

düzenlenmesi konusunda meslelctaşlarımızın bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Meslektaşlarımızın Adli Yardım Kapsamında Görevlendirilmeleri Sonucu Ödenecek 

Avukatlık Ücretleri: 

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre, meslektaşlarımızca adli 

yardım kapsamında verilen hizmetler karşı lığı  yapılan ödemeler Barolarımız tarafından yapı lmaktadı r. 

Yukarıda belirtildiği üzere Tebliğin "I/C-2.1.3.2.13" bölümünde sayı lan alıcı lara yapı lan ve KDV 

dahil 1.000,00-TL'yi aşan diğer tüm hizmetler KDV tevkifatına tabi tutulmuş  olup, 01.03.2021 tarihinden 

itibaren Barolarımız da anı lan kurumlar arası nda yer almaktadır. 

Bu durumda, anı lan tarihten sonra meslektaşlarımızca adli yardım kapsamında verilen ve tutarı  
KDV dahil 1.000,00-TL'nin üzerindeki avukatlık hizmetleri nedeniyle Barolarımıza düzenlenen serbest 

meslek makbuzlarının da KDV tevkifatı  yapı larak düzenlenmesi, Barolarımızın da tevkif ettikleri bu 

KDV'yi 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri gerekmektedir. 

4 - Malıkemelerce ve icra Müdürlülderince Hukmedilen Karşı  Yan Dava ve icra Vekalet 

Ücretleri: 

Q4 
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giliridiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-B/4 bölümünde, mahkemelerce hülcmolunan 

avukatlık ücretlerinin avukatlara intikal etmesi halinde, bu ödemeler için davayı  kazanana (müveldcile) 

düzenlenecek serbest meslek makbuzlarında KDV gösterilmesi gerektiği belirtilmiş  olup, uygulamada da 

karşı  yan vekalet ücretleri üzerinden KDV hesaplanıp ödenmelcte idi. 

Öte yandan, 7194 sayı lı  Kanunun 16 ncı  maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 

maddesine eklenen hükümle, karşı  tarafa yükletilen vekalet ücretleri için tevkifatın müvekkil tarafı ndan 

değil, ödemeyi yapan karşı  yan tarafından yapı lacağı  öngörülmüştür. 

Bu durumda, özellikle söz konusu düzenlemeden sonra karşı  yan vekalet ücretlerinin 

"müVekkilden hizmet karşı lığı  tahsil edilen" bir ücret olarak nitelendirilemeyeceği ve bu nedenle 

KDV'ye tabi olmadığı  düşünülmektedir. 

Bu konuda Birliğimizce Hazine ve Maliye Bakanlığı  Gelir Idaresi Başkanlığından bir özelge 

talep edilmesi ve gelen cevabın Baroları mız ve meslektaşlarımızla paylaşı lması  planlanmaktadı r. 

Bununla birlikte, her ne kadar yeni yasal düzenleme ile uyumsuz görünse dahi KDV Genel 

Uygulama Tebliğindeki düzenlemede değişiklik yapı lmadığından, Gelir Idaresi Başkanlığının karşı  yan 

vekalet ücretlerinin KDV'ye tabi olduğu yönündeki uygulamasında ısrar edebileceği ihtimal dahilinde 

olup, bu konuda idare ile ihtilaf yaşamak istemeyen meslektaşlarımızın; 

Karşı  yan vekalet ücretlerini borçludan tahsil etmelerini müteakip ödemeyi yapan borçlu adına 

düzenlenen serbest meslek makbuzlarında KDV'yi hesaplamaları, 

• Ödemeyi yapan borçlunun KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.2.13" bölümünde 

sayı lan kurumlardan (5018 sayı lı  Kanuna 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 kiş iliği haiz emekli ve yard ı m sandı kları  ile kalkınma ajansları) olması  ve 

borçlu tarafından talep edilmesi halinde makbuzda KDV tevkifatını  göstermeleri, 

Yerinde olacaktır. 

Konuyla ilgili olarak Birliğimizce talep edilen özelgenin alınmasına kadar geçecek süre için 

meslektaşlarımızın karşı  yan vekalet ücretlerindeki KDV konusunu Vergi Yargısına taşıyabilecekleri de 

tabi idir. 

5- Meslektaşlarımızın Yukarıda Sayılanlar Dışında Düzenleyecekleri Hangi Makbuzlarm 

Tevkifata Tabi Olduğu: 

Bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "1/C-2.1.3.1/6" bölümünde sayı lan kurumlara 

verilen danışmanlık hizmetleri öteden beri 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulmaktachr. 

35 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapı lmasına Dair Tebliğ  ile anı lan 

bölüme 01.03.2021 tarihinden itibaren "sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluş ları, vakıf,  

üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri" de dahil edilmiştir. 

Bu nedenle meslektaş larımızın anı lan tarihten sonra bu kurumlara sağladı kları  danışmanlık 
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Bilgi için: Candan ÇAVDAR o  

Komisyon Sekreterliği 

Telefon No: 0312 292 59 00 

hizmetleri de (anonim şirketlere avukat bulundurma zorunluluğu kapsam ında sağlanan hizmetler dahil) 

KDV tevkifatına tabi olacaktır. - 

Türkiye Barolar Birliği 

Vergi Hukuku Komisyonu 

Evrak doğralama lıttpiidogrulaına.harobalik.orgis adresinden 8455f5lb katlı) ik 

Oğuzlar Mahallesi Barış  Manço Caddesi Av. Özdemir Ozok Sokak No:8 Balgat 

Telefon No: (O 312)292 59 00 Faks No: (O 312)286 31 00 

e-Posta: Ibb@barobirlik.orgir Internet Adresi: www.harobirlik.org.tr  
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