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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 21.08.2021 

Sirküler No     : 2021.65 
 

 

Konu : Özel esaslara tabi olan mükelleflerin KDV matrah 

artırımında bulunmaları durumunda genel esaslara dönüşlerine 

ilişkin usul esaslar açıklanmıştır. 

 

Özet : 20 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 

aynı gün yürürlüğe giren 37 seri numaralı KDV Tebliği 

uyarınca, Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine 

ilişkin olarak haklarında KDV Genel Uygulama Tebliği 

kapsamında; 

 Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

(SMİYB) kullanma olumsuz raporu ile 

 Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

kullanma, 

 Beyanname vermeme, 

 Adresinde bulunamama, 

 Defter ve belge ibraz etmeme, 

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan 

mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim 

yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına 

ilişkin olarak 7326 sayılı Kanun’un 5. maddesi 

kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının 

tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından 

çıkarılacaktır. 

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında 

özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise 

bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. 

Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin ise hesaplanan 

tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka 

teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması 

gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi 

beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır. 

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında 

bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım 

yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak 

tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmayacaklardır. 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


