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Sirküler No : 2019/46                                                                  02.10.2019, Bursa  

Konu   :  Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e Ġndirildi. 

02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranını 

% 18'den % 8'e indiren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 

Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)" 

yayımlanmıştır. 

Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (II) sayılı listenin "B) DĠĞER MAL VE 

HĠZMETLER" bölümündeki  kdv oranı % 8 tabi olan mal ve hizmetlere aşağıdaki  32. sıra 

eklenmiştir. 

"32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren 

davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş 

uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri 
kapsamında verilen avukatlık hizmetleri," 

Buna göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına 

giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş 

uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri 

kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.  

Ağırlıklı olarak bu sayılan hizmetleri yapan avukatların devir kdv’lerinin olması halinde 

ise, avukatların indirimli oran kapsamına giren bu işlemleri nedeniyle yüklenip indirim 

yoluyla gideremedikleri kdv’leri, yıllık iade kapsamında geri alabilecekleridir.  

Yukarıda belirtilenler dışında kalan avukatlık hizmetleri için  %18 kdv oranı uygulanmasına 

devam edilecektir. Özellikle Avukatlık Kanunun 35. maddesi uyarınca belirli bir sözleşme 

kapsamında avukatların vergi mükellefi olan müşterilerine verdikleri aylık hukuki 

danışmanlık hizmetlerinde de kdv oranının %18 olarak uygulanması gerektiğini 

düşünmekteyiz. 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla 
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi önerilir.  
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