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İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 18/03/2021 kayıt tarihli özelge talep formunuz.
b) 01/04/2021 tarihli ve 125076 sayılı yazımız.

İlgi (a) da kayıtlı özelge talep formunuz ile 35 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde sormuş olduğunuz
sorulara ilgi (b) de kayıtlı yazımızla cevap verilmiştir.

 
Ancak, söz konusu yazımızda belirtilen hususların yeniden değerlendirilmesi üzerine; yorum farkı

ile  hatalı  uygulamalara  sebebiyet  verilmemesi  açısından,  ilgi  (b)  de  kayıtlı  yazımızda  yer  alan
Başkanlığımız görüşü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 
KDV  Genel  Uygulama  Tebliğinin  (I/C-2.1.3.2.2.)  "Etüt,  Plan-Proje,  Danışmanlık,  Denetim  ve

Benzeri Hizmetler" başlıklı bölümünde; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı avukatların
verdikleri  danışmanlık  hizmetlerine  (9/10)  oranında  KDV  tevkifatı  uygulanacağı  açıklanmış  ancak
Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile
ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin prensip olarak tevkifat kapsamına
girmediği açıklanmıştır.

 
Aynı Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü, KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile 1/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere "KDV mükellefleri tarafından, 5018
sayılı 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 kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma
ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu
alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.

 
Buna göre, anılan Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümündeki tevkifat uygulamasındaki sınır da dikkate

alınarak;
 
-Avukatların  adli  yardım  görevlerini  ifa  etmek  için  vekalet  karşılığı  Başkanlığınıza  verdikleri

hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne göre tarafınızca (5/10) oranında,
 
-6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında; Tebliğin (I/C- 2.1.3.2.13)

bölümünde sayılan alıcılara verilen, arabuluculuk hizmetlerinin aynı bölüme göre bu alıcılar tarafından
(5/10) oranında,

 
-Ayrıca  KDV  mükellefleri  tarafından  Başkanlığınıza  ifa  edilen  ve  Tebliğde  özel  olarak
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belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne göre tarafınızca
(5/10) oranında

 
KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.
 
Öte yandan, avukatların kurumunuza vereceği danışmanlık hizmetlerine ise, KDV Genel Uygulama

Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü uyarınca (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.
 
Bilgi edinilmesi ile Başkanlığınızca yapılacak KDV tevkifatı uygulamalarının yukarıda yer verilen

açıklamalara göre ifasını  rica ederim.

Mürşit KILIÇ
Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü
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