
2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar 
Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden 

hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar 
tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar 
tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) 
ödenecektir. 

Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar 
dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır. 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler 
aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat 
yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında 
olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir. 

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) 
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): 
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve 

bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme 
birlikleri, 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 
- Döner sermayeli kuruluşlar, 
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 
- Bankalar, 
- (Ek:RG-16/2/2021-31397)(64) Sigorta ve reasürans şirketleri, 
- (Ek:RG-16/2/2021-31397)(64) Sendikalar ve üst kuruluşları, 
- (Ek:RG-16/2/2021-31397)(64) Vakıf üniversiteleri, 
- (Ek:RG-16/2/2021-31397)(64) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, 
- (Ek:RG-15/2/2017-29980) Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, 
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 
- (Ek:RG-31/1/2018-30318) Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, 
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, 
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına 

ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, 
- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler, 
- Kalkınma ve yatırım ajansları. 
Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayrımı kapsamında değerlendirilmez. 
Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil 

profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz. 
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması 

kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi 
tevkifat uygulamasına engel değildir. 

Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile yetki 
alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine, Tebliğin (I/C-2.1.1.1)bölümündeki açıklamalara göre beyan 
edilip kanuni süresi içerisinde ödenir. 



KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak 
kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu 
olmayacaktır. 

Örnek: KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik 
hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim 
hizmetlerinde, tevkifat uygulanmayacaktır. 

(Ek paragraf:RG-21/5/2016-29718) 213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten 
sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri 
ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, 
mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat 
uygulanmaz. (Ek cümle:RG-5/2/2021-31386) Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir 
sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat 
uygulamasına devam olunur. 
 


