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BAZI TESLİMLERE İLİŞKİN  
KISMİ TEVKİFAT ORANLARI YÜKSELTİLDİ 

 

ÖZET : 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik 

uyarınca; 

 

− Külçe Metal Teslimleri, 

− Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi ve 

− Hurda ve Atık Teslim’inde  

uygulanmakta olan 5/10 oranındaki KDV tevkifatının oranı 7/10’a 

yükseltildi.  

 

Söz konusu değişiklik 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girecektir. 

 

 

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ 

GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 

31) ile KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK yapıldı.  

 

Yapılan değişiklikler uyarınca; 

 

− Külçe Metal Teslimleri, 

− Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi ve 

− Hurda ve Atık Teslim’inde  

 

uygulanmakta olan 5/10 oranındaki KDV tevkifatının oranı 7/10’a yükseltildi. . 

 

Söz konusu değişiklik 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17599
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17599
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17599
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Tebliğin ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde 

verilmiştir. 

 

TEBLİĞİN İLK HALİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ TEBLİĞİN SON 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 

metallerin Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 

sayılanlara tesliminde, 

(Değişik ibare:RG-

16/10/2014-29147)(1) (5/10) 

oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 

MADDE 1 –

 26/4/2014 tarihli ve 28983 

sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama 

Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) 

bölümünün birinci paragrafı 

ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) 

bölümünün üçüncü 

paragrafında yer alan 

"(5/10)" ibareleri "(7/10)" 

olarak değiştirilmiştir. 

 

 

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 

metallerin Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 

sayılanlara tesliminde, 

(Değişik ibare:RG-

16/10/2014-29147)(1) (7/10) 

oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 

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 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.3.2.1.) bölümünün 

birinci paragrafında yer alan 

"(5/10)" ibaresi "(7/10)" 

olarak değiştirilmiştir. 

. 

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 
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ürünlerin, Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 

sayılanlara tesliminde, 

(5/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır. 

ürünlerin, Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 

sayılanlara tesliminde, 

(7/10) 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 

(Değişik ibare: RG-

6/7/2018-30470)(9) 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 

(Değişik ibare: RG-

6/7/2018-30470)(9) atıkları 

ile konfeksiyon kırpıntılarının 

tesliminde, Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a ve b) bölümü 

kapsamındaki alıcılar 

tarafından (5/10) oranında 

KDV tevkifatı uygulanır. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.3.3.1.) bölümünün 

ikinci paragrafında yer alan 

"(5/10)" ibaresi "(7/10)" 

olarak ve (I/C-2.1.3.3.3.2.) 

bölümü Örnek 2’de yer alan 

"(5/10)’u" ibaresi "(7/10)’u" 

olarak değiştirilmiştir 

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 

(Değişik ibare: RG-

6/7/2018-30470)(9) 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 

(Değişik ibare: RG-

6/7/2018-30470)(9) atıkları 

ile konfeksiyon kırpıntılarının 

tesliminde, Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a ve b) bölümü 

kapsamındaki alıcılar 

tarafından (7/10) oranında 

KDV tevkifatı uygulanır. 
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2.1.3.3.3.2. Kapsam 

Hurda kavramı; her türlü 

metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam hurdasını, 

bunların hurda halindeki 

karışımlarını, aynen veya 

onarılmak suretiyle üretim 

amaçlarına uygun olarak 

kullanılamayacak haldeki 

metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam karakterli her 

türlü ham, yarı mamul ile 

mamul maddeyi ifade 

etmektedir. 

Hurda kavramında işaret 

edilen genel anlam 

çerçevesinde; 

- Demir, bakır, alüminyum, 

pirinç, kurşun, teneke, çelik, 

çinko, pik, sarı, bronz, nikel, 

kızıl, lehim, mangan-tutya, 

antimon ve benzeri her türlü 

metaller, 

- Bu metallerin alaşım, 

bileşim ve cürufları, 

- İmalathane ya da 

fabrikalarda imalat sırasında 

ortaya çıkan metal kırpıntı, 

döküntü ve talaşlar ile 

standart dışı çıkan metal 

ürünler, 

- İzabe tesislerinden çıkan 

standart dışı metal 

hammaddeler, yarı 

 

2.1.3.3.3.2. Kapsam 

Hurda kavramı; her türlü 

metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam hurdasını, 

bunların hurda halindeki 

karışımlarını, aynen veya 

onarılmak suretiyle üretim 

amaçlarına uygun olarak 

kullanılamayacak haldeki 

metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam karakterli her 

türlü ham, yarı mamul ile 

mamul maddeyi ifade 

etmektedir. 

Hurda kavramında işaret 

edilen genel anlam 

çerçevesinde; 

- Demir, bakır, alüminyum, 

pirinç, kurşun, teneke, çelik, 

çinko, pik, sarı, bronz, nikel, 

kızıl, lehim, mangan-tutya, 

antimon ve benzeri her türlü 

metaller, 

- Bu metallerin alaşım, 

bileşim ve cürufları, 

- İmalathane ya da 

fabrikalarda imalat sırasında 

ortaya çıkan metal kırpıntı, 

döküntü ve talaşlar ile 

standart dışı çıkan metal 

ürünler, 

- İzabe tesislerinden çıkan 

standart dışı metal 

hammaddeler, yarı 
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mamuller, hadde bozukları, 

ve benzerleri "hurda metal" 

kabul edilir. 

Ayrıca, hurda veya atık 

niteliğindeki; her türlü kâğıt, 

karton, mukavva, kauçuk, 

plastik ile bunların 

kırpıntıları, naylon, lastik 

kırıkları, cam şişe, kavanoz, 

otomobil ve pencere 

camları, cam kırıkları (Ek 

ibare: RG-6/7/2018-

30470)(9), konfeksiyon 

kırpıntıları teslimleri de 

tevkifat uygulaması 

kapsamındadır. 

Tamir ve bakımdan sonra 

aynı amaçla kullanılması 

mümkün olan kullanılmış 

metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam esaslı eşya 

teslimlerinde tevkifat 

(Değişik ibare: RG-

21/5/2016-29718) 

uygulanmaz. 

Örnek 1: "Hurda" olarak 

tabir edilen bir jeneratör, 

bobinleri sarılıp tamir ve 

bakımdan sonra yeniden 

jeneratör olarak kullanılacak 

hale getiriliyorsa, kullanılmış 

jeneratörün tesliminde 

tevkifat uygulanmayacaktır. 

 

 

mamuller, hadde bozukları, 

ve benzerleri "hurda metal" 

kabul edilir. 

Ayrıca, hurda veya atık 

niteliğindeki; her türlü kâğıt, 

karton, mukavva, kauçuk, 

plastik ile bunların 

kırpıntıları, naylon, lastik 

kırıkları, cam şişe, kavanoz, 

otomobil ve pencere 

camları, cam kırıkları (Ek 

ibare: RG-6/7/2018-

30470)(9), konfeksiyon 

kırpıntıları teslimleri de 

tevkifat uygulaması 

kapsamındadır. 

Tamir ve bakımdan sonra 

aynı amaçla kullanılması 

mümkün olan kullanılmış 

metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam esaslı eşya 

teslimlerinde tevkifat 

(Değişik ibare: RG-

21/5/2016-29718) 

uygulanmaz. 

Örnek 1: "Hurda" olarak 

tabir edilen bir jeneratör, 

bobinleri sarılıp tamir ve 

bakımdan sonra yeniden 

jeneratör olarak kullanılacak 

hale getiriliyorsa, kullanılmış 

jeneratörün tesliminde 

tevkifat uygulanmayacaktır. 
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Örnek 2: (A) Ltd. Şti. 

tarafından, atık 

değerlendirme işiyle 

uğraşan Hurda A.Ş. ne 

yapılacak hurda pil, hurda 

akü vb. teslimleri esas 

itibarıyla Kanunun (17/4-g) 

maddesi kapsamında 

KDV’den istisna olacak, 

(A)’nın istisnadan 

vazgeçmiş olması halinde 

teslim bedeli üzerinden 

hesaplanan KDV’nin 

(5/10)’u Hurda A.Ş. 

tarafından tevkifata tabi 

tutulacaktır. 

Hurda akü ve pilin belirli bir 

işlemden geçirildikten sonra 

tekrar kullanılabilir duruma 

gelmesinin mümkün olması 

halinde, bu teslimde istisna 

veya tevkifat 

uygulanmayacaktır. 

Örnek 2: (A) Ltd. Şti. 

tarafından, atık 

değerlendirme işiyle 

uğraşan Hurda A.Ş. ne 

yapılacak hurda pil, hurda 

akü vb. teslimleri esas 

itibarıyla Kanunun (17/4-g) 

maddesi kapsamında 

KDV’den istisna olacak, 

(A)’nın istisnadan 

vazgeçmiş olması halinde 

teslim bedeli üzerinden 

hesaplanan KDV’nin 

(7/10)’u Hurda A.Ş. 

tarafından tevkifata tabi 

tutulacaktır. 

Hurda akü ve pilin belirli bir 

işlemden geçirildikten sonra 

tekrar kullanılabilir duruma 

gelmesinin mümkün olması 

halinde, bu teslimde istisna 

veya tevkifat 

uygulanmayacaktır. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 31)” tam metni…>>> 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17599
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17599

