
 

 

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ 34 SERİ NOLU TEBLİĞİ 

 

05.02.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 34 seri nolu kdv tebliği ile: 

 

*** mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında 

tevkifat istisnasında, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz 

konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilecek. 

 

***Tebliğle KDV uygulama tebliği kapsamında hizmet ihracına ilişkin istisnanın teşvik beyanını içeren 

maddede “döviz” ibareleri “bedel olarak değiştirildi. Maddeye eklenen cümleyle, “Faturasında TL karşılığı 

gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin TL olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de 

KDV iadesi yapılabileceği” hüküm altına alındı. 

 

** İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Valiliğine 

bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, 

finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2025 tarihine 

kadar KDV’den müstesnadır. 

 

**Tebliğle, 2020 yılı için UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakaları kapsamında 

yapılacak teslim ve hizmetlerdeki istisna kapsamı 2021 yılı için de uygulanmak üzere genişletildi. 

 

**Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi 

ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında KDV istisnasın 31 Aralık 

2023’e kadar uzatıldı. 

  



 

 

Aynı tebliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

 

“3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade 

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

tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir. 

***Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle 

gerçekleşmektedir. 

***Diğer taraftan, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30 uncu 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 alınması mecburidir.  

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

fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkindir. 

***Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin 

KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir 

yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.” 

 

**Aynı tebliğin mahsup edilebilecek borçlar başlıklı IV-2 bölümüne eklenen fıkra uyarınca; 

 

KDV iade alacağının, ÖTV kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran 

uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına 

mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceği hüküm altına alındı. 

 


