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NO: 2020-09

KONU: BAZI TESLİMLERDE KDV TEVKİFAT ORANI DEĞİŞTİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Değişiklik ile, külçe metal teslimlerinde, hurda ve atık teslimlerinde, bakır, çinko, 
alüminyum ve kurşun ürünlerinin tesliminde, 5/10 olan KDV tevkifat oranı 7/10 olarak 
değişmiştir. 

Tebliğ, 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişen maddeler şu şekildedir;

03.03.2020

SİRKÜLER

PKF İstanbul

MADDENİN ESKİ HALİ MADDENİN YENİ HALİ
2.1.3.3. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler
2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri
2.1.3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat 
Oranı
Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe met-
allerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılan-
lara tesliminde, (5/10)** oranında KDV tevkifatı uygulanır.
Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, 
alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üret-
iciler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan 
teslimlerinde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki 
el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden 
elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından 
tesliminde de tevkifat uygulanır.
İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) 
tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğru-
dan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygu-
lanmamıştır.”açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve 
gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden 
üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen 
mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygu-
lanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat 
uygulanmaksızın işlem yapar.

2.1.3.3. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler
2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri
2.1.3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat 
Oranı
Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe met-
allerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılan-
lara tesliminde, (7/10)** oranında KDV tevkifatı uygulanır.
Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, 
alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üret-
iciler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan 
teslimlerinde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki 
el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden 
elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından 
tesliminde de tevkifat uygulanır.
İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) 
tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğru-
dan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygu-
lanmamıştır.”açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve 
gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden 
üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen 
mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygu-
lanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat 
uygulanmaksızın işlem yapar.
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Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) için tıklayınız

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla
PKF İstanbul

MADDENİN ESKİ HALİ MADDENİN YENİ HALİ
2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin 
Teslimi
2.1.3.3.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat 
Oranı
Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, 
alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından 
mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.2.) bölümünde belirtilen 
ürünlerin,Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 
sayılanlara tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanır.
Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile 
ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz, 
sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir.
İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) 
tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal 
doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.”açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura 
ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden 
üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen 
mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle 
tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin 
Teslimi
2.1.3.3.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat 
Oranı
Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, 
alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından 
mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.2.) bölümünde belirtilen 
ürünlerin,Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 
sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanır.
Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile 
ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz, 
sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir.
İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) 
tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal 
doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.”açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura 
ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden 
üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen 
mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle 
tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi
2.1.3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat 
Oranı
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları 
ile konfeksiyon kırpıntılarının*teslimi 3065 sayılı Kanunun 
(17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. 
Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun 
(18/1) inci maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi 
mümkündür.
İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, 
kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (I/C-
2.1.3.1/a ve b) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından 
(5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi
2.1.3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat 
Oranı
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları 
ile konfeksiyon kırpıntılarının*teslimi 3065 sayılı Kanunun 
(17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. 
Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun 
(18/1) inci maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi 
mümkündür.
İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, 
kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (I/C-
2.1.3.1/a ve b) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından 
(7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

https://www.pkfistanbul.com/download/resmi-gazete-31057.pdf
https://www.pkfistanbul.com/download/resmi-gazete-31057.pdf
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