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Sunufl
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde
ikametgâh›n›n, iflyerinin, kanuni merkezi ve ifl merkezinin bulunmamas› hallerinde
ve gerekli görülen di¤er hallerde Maliye Bakanl›¤›’n›n, vergi alaca¤›n›n emniyet
alt›na al›nmas› amac›yla, vergiye tabi ifllemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Bu kapsamda çeflitli tarihlerde Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan tebli¤lerle
baz› mal teslimi veya hizmet al›mlar›nda, ilgili mal veya hizmeti sat›n alan taraflara,
bu mal veya hizmetler nedeniyle düzenlenen faturalarda hesaplanan katma de¤er
vergisinin bir k›sm›n›n sat›c›lara ödenmeyip, do¤rudan vergi dairesine sorumlu
s›fat›yla ödeme yükümlülü¤ü getirilmifltir. Bu sayede, iflleme konu olan verginin
hazineye intikalinin daha güvenli ve h›zl› bir flekilde gerçekleflmesi sa¤lanmaya
çal›fl›lm›flt›r.
Ancak, zamanla k›smen tevkifata tabi olacak bu ifllemlerin say›s› artm›fl, tevkifat
yapacak olan kifli veya kurumlar›n kapsam›nda de¤ifliklikler olmufl, uygulanacak
tevkifat oranlar› ve uygulamaya iliflkin usul ve esaslarda birçok de¤ifliklikler
meydana gelmifltir. Bu kadar çok de¤iflikli¤in olmas› normal olarak mükellefler
taraf›ndan uygulamada zorluklar yaflanmas›na neden olmufltur. Söz konusu
uygulama de¤iflikliklerinin her birinin ayr› tebli¤lerle farkl› tarihlerde duyurulmufl
olmas› da konunun takibini oldukça güç hale getirmifltir.
Bu nedenle, “100 Soruda Katma De¤er Vergisinde K›smi Tevkifat Uygulamas›”
çal›flmas›n›n taraf›m›zdan haz›rlanmas›na karar verilmifltir. Bu sayede, k›smi
tevkifata tabi ifllemlerin usul ve esaslar› ile ilgili en güncel bilgilerin bir arada ve
daha somut bir biçimde toplanmas› amaçlanm›flt›r.
“100 Soruda Katma De¤er Vergisinde K›smi Tevkifat Uygulamas›” çal›flmas›n›n
baflta gerçek usulde KDV mükellefi olan tüm gerçek ve tüzel kifliler olmak üzere,
ifllemlere taraf olan her kesim için faydal› bir kaynak olaca¤›n› ümit ediyoruz.
Sayg›lar›m›zla,
Ernst & Young Türkiye

“100 Soruda Katma De¤er Vergisinde K›smi Tevkifat Uygulamas›” konulu çal›flmam›z genel bilgi
vermek amac›yla ve 30 Nisan 2010 tarihi itibar›yla yürürlükte bulunan vergi yasalar›n›n ilgili hükümleri
dikkate al›narak Ernst & Young uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu çal›flmada yer alan bilgi ve
aç›klamalardan dolay› Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.’ye sorumluluk
iddias›nda bulunulamaz. Vergi mevzuat›m›z›n s›k de¤ifltirilen ve farkl› anlay›fllarla yorumlanabilen
yap›s› nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yap›lmadan önce konunun uzmanlar›ndan profesyonel
yard›m al›nmas›n› tavsiye ederiz.
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I. Katma de¤er vergisi tevkifat
uygulamas›n›n amac›
1. Tevkifat uygulamas›n›n yasal
dayana¤› nedir?
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
9’uncu maddesi ile, mükellefin Türkiye
içinde ikametgah›n›n, iflyerinin, kanuni
merkezi ve ifl merkezinin bulunmamas›
hallerinde ve gerekli görülen di¤er
hallerde vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na
al›nmas› amac›yla, vergiye tabi ifllemlere
taraf olanlar› verginin ödenmesinden
sorumlu tutmaya Maliye Bakanl›¤›
yetkili k›l›nm›flt›r.

2. Maliye Bakanl›¤› bu yetkisini
nas›l kullanm›flt›r?
Maliye Bakanl›¤› bu yetkisini çeflitli
tarihlerde yay›mlad›¤› 51, 53, 58, 68,
70, 81, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96,
97, 99, 104, 105, 107, 108 ve 110 Seri
No.lu Katma De¤er Vergisi Tebli¤leri ile
uygulamaya iliflkin usul ve esaslar›
belirlemek suretiyle kullanm›flt›r.
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II. Katma de¤er vergisinde tevkifat
yapmakla yükümlü kifliler
3. Kimler tevkifat yapmakla
yükümlüdür?
Yukar›da ad› geçen tebli¤ler ile baflta
gerçek usulde KDV mükellefi olanlar
olmak üzere birçok farkl› mükellef
gruplar› ve kamu kurumlar› farkl›
ifllemler aç›s›ndan KDV tevkifat
uygulamas›ndan sorumlu
tutulmufllard›r. Bu gerçek veya tüzel
kiflilerin her birinin farkl› ifllemlerde
tevkifat sorumlulu¤u olmas› ve
uygulama usul ve esaslar›n›n farkl›
olabilmesi nedeniyle, tevkifat yapmakla
sorumlu olan kifli veya kurumlar›
afla¤›daki flekilde grupland›rmakta fayda
vard›r:
Gerçek usulde KDV mükellefi olmalar›
nedeniyle tevkifat yapacak olanlar,

Halka aç›k flirket olmalar› (hisselerinin
yar›dan fazlas› do¤rudan halka aç›k
flirketlere ait olan flirketler dahil)
nedeniyle tevkifat yapacak olanlar,
91 Seri No.lu KDV Tebli¤i ile sorumlu
tutulmalar› nedeniyle tevkifat
yapacak olanlar (halka aç›k flirketler
hariç).

4. Gerçek usulde KDV
mükellefi olanlar hangi
ifllemlerde tevkifat
yapacaklard›r?
Gerçek usulde KDV mükellefi olan
gerçek ve tüzel kifliler, kendilerine
afla¤›da belirtilen mal teslimi veya
hizmet ifalar› yap›lmas› durumunda
sat›c›lar taraf›ndan hesaplanan KDV
üzerinden tevkifat yapacaklard›r:

Tevkifata tabi ifllem

Tevkifat oran›

‹lgili oldu¤u
KDV tebli¤i

Özel güvenlik hizmetleri

4/5

91, 95, 104

Yap› denetim hizmetleri

1/2

91, 93, 99

‹flgücü hizmetleri

9/10

96, 97

Hurdadan elde edilenler d›fl›ndaki bak›r,
alüminyum ve çinko külçelerinin teslimleri

9/10

95, 97, 104, 105

Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri

9/10

91, 110

Bak›r, alüminyum ve çinko ürünlerinin teslimi

9/10

96, 97, 104,105

Plastik esasl› malzeme imalat›nda hammadde
olarak kullan›lan ürünlerin teslimi

9/10

86, 97

1/2

51, 53, 58, 107

9/10

107, 108

Büyük ve küçükbafl hayvan etlerinin teslimi

1/2

108, 110

Turizm acentesi, rehber ve benzerlerince
verilen hizmetler

2/3

110

‹thalinde veya akaryak›t bayilerinden al›m›nda
KDV ödenmeyen akaryak›t teslimleri (*)

9/10

68, 85

Hurda metal, at›k ka¤›t, hurda plastik ve
hurda cam teslimleri (istisnadan
vazgeçenler için)

9/10

51, 53, 58, 70, 81,
85, 86, 87, 89, 97

Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve
konfeksiyon iflleri
Pamuk, tiftik, yün ve yapa¤› ile
ham post ve deri teslimleri

(*) Bu ürünlerin tesliminde, gerçek usulde KDV mükellefleri yan›nda, kamu kurum ve kurulufllar›
taraf›ndan da tevkifat uygulanacakt›r.
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5. Halka aç›k flirketler hangi ifllemlerde tevkifat
yapacaklard›r?
91 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin A/2
bölümünde say›lan kurumlar aras›nda yer alan ve hisse
senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na kote edilmifl
flirketler ile yar›dan fazla hissesi do¤rudan bu flirketlere
ait olan (birden fazla halka aç›k flirket orta¤› olan flirketlerde
hisse oranlar› toplam› dikkate al›n›r) kurum, kurulufl ve
iflletmeler; gerçek usulde KDV mükellefi olmalar› nedeniyle
sorumlu olduklar› ifllemlere ilave olarak afla¤›da belirtilen
mal teslimi veya hizmet ifalar› nedeniyle de KDV tevkifat›
yapmakla sorumlu tutulmufllard›r:
Tevkifata tabi ifllem

Tevkifat oran›

‹lgili oldu¤u
KDV tebli¤i

Yap›m iflleri ile bu ifllere
iliflkin mühendislik,
mimarl›k ve etüt-proje
hizmetleri

1/6

91, 95, 96, 99

Temizlik hizmetleri

2/3

91, 95

Çevre ve bahçe bak›m
hizmetleri

1/2

91, 95

Yemek servis hizmetleri

1/2

91, 95

6. 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde sorumlu
tutulan kurum ve kurulufllar (halka aç›k
flirketler hariç) hangi ifllemlerde tevkifat
yapacaklard›r?
91 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin A/2
bölümünde say›lan (halka aç›k flirketler hariç) kurum ve
kurulufllar flunlard›r:
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel
idareleri, belediyeler ve bunlar›n teflkil ettikleri birlikler
Döner sermayeli kurulufllar
Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›
Üniversiteler (Vak›f üniversiteleri hariç)
Kanunla kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz emekli ve
yard›m sand›klar›
Bankalar ve özel finans kurumlar›
Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri (Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›,
‹ktisadi Devlet Teflekkülleri)
Özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymetler, vadeli
ifllemler borsalar› dahil bütün borsalar
Yar›dan fazla hissesi do¤rudan yukar›da say›lan
kurum ve kurulufllara ait olan (tek bafl›na ya da birlikte)
kurum, kurulufl ve iflletmeler
Bu kurum ve kurulufllar kendilerine yap›lan afla¤›daki mal
ve hizmet teslimleri nedeniyle tevkifat yapmakla sorumlu
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tutulmufllard›r. Bu kurum ve kurulufllar aras›nda gerçek
usulde KDV mükellefi olanlar›n, bu s›fatlar› nedeniyle afla¤›da
belirtilen teslim ve hizmetler üzerinden de tevkifat
yapacaklar› tabiidir:
Tevkifata tabi ifllem

Tevkifat oran› ‹lgili oldu¤u
KDV tebli¤i

Yap›m iflleri ile bu ifllere iliflkin
mühendislik, mimarl›k ve
etüd-proje hizmetleri

1/6

91, 95, 96, 99

Temizlik hizmetleri

2/3

91, 95

Çevre ve bahçe bak›m
hizmetleri

1/2

91, 95

Özel güvenlik hizmetleri

4/5

91, 95, 104

Makine, teçhizat, demirbafl ve
tafl›tlara ait tadil, bak›m ve
onar›m hizmetleri

1/3

91, 95

Yemek servis hizmetleri

1/2

91, 95

Dan›flmanl›k ve denetim
hizmetleri (gözetim
hizmetleri dahil)

1/2

91, 93, 95

Yap› denetim hizmetleri

1/2

91, 93, 99

‹flgücü hizmetleri

9/10

96, 97

Büyük ve küçükbafl hayvan
etlerinin teslimi

1/2

108,110

7. Bankalar ve özel finans kurumlar› hangi
ifllemler üzerinden tevkifat yapacaklard›r?
Bankalar ve özel finans kurumlar› 91 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤i’nin A/2 bölümünde say›lan kurum ve kurulufllar
aras›nda yer ald›klar›ndan, bu kurum ve kurulufllar›n sorumlu
tutuldu¤u ifllemler üzerinden tevkifat yapmakla
yükümlüdürler.

8. 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin A/2
bölümünde say›lan kurumlar, birbirlerine karfl›
ayn› tebli¤in A/3 bölümünde say›lan hizmetleri
ifa ettikleri durumda tevkifat uygulamas› nas›l
olacak?
Söz konusu tebli¤in A/2 bölümünde yap›lan aç›klamaya
göre, ayn› bölümde say›lan kurum ve kurulufllar birbirlerine
karfl› ifa ettikleri, bu tebli¤in A/3 bölümünde say›lan;
Yap›m iflleri ile bu ifllere iliflkin mühendislik-mimarl›k ve
etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bak›m hizmetleri,
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait tadil, bak›m
ve onar›m hizmetleri,
Her türlü yemek servisi,
Dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri,
nedeniyle KDV tevkifat› uygulamayacaklard›r.

100 Soruda Katma De¤er Vergisinde K›smi Tevkifat Uygulamas›

9. 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin A/2
bölümünde say›lan kurum veya kurulufllar›n
ifl gücü hizmeti sunmalar› durumunda tevkifat
uygulamas› nas›l olacak?
96 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde yap›lan aç›klamaya
göre, 91 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin
A bölümü uyar›nca, hizmet al›mlar›nda tevkifat uygulamas›
gereken kurum, kurulufl ve iflletmelerin 96 Seri No.lu KDV
Genel Tebli¤i’nde belirtilen türden iflgücü hizmeti vermeleri
halinde iflgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisi tevkifata tabi olmayacakt›r.

10. 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin A/2
bölümünde say›lan kurum ve kurulufllar
haricinde bu tebli¤de belirtilen hizmet ifalar›
aç›s›ndan sorumlu tutulan baflka mükellefler
var m›d›r?
91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde yap›lan aç›klamaya
göre, yüklenicileri taraf›ndan tamamen veya k›smen alt
yüklenicilere (tafleronlara) veya daha alt yüklenicilere
devredilmifl ve devredilecek yap›m ifllerinde, ifli devreden
her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma
de¤er vergisi üzerinden tevkifat yapmas› uygun
görülmüfltür.
Buna göre, örne¤in bir belediye taraf›ndan ihaleye aç›lan
bir inflaat projesinin gerçek usulde KDV mükellefi olan bir
inflaat flirketi taraf›ndan yüklenilmesi durumunda, söz
konusu inflaat flirketinin yap›m ifline iliflkin olarak belediyeye
düzenleyece¤i faturada hesaplanan KDV tutar›n›n 1/6’s›,
ihale makam› belediye taraf›ndan tevkifata tabi tutulacakt›r.
Söz konusu inflaat iflinin belli bir bölümünün ya da tamam›n›n
bu inflaat firmas› taraf›ndan bir alt yükleniciye yapt›r›lmas›
durumunda ise alt yüklenici taraf›ndan inflaat flirketine
düzenlenen hizmet faturas› üzerinden hesaplanan KDV’nin
1/6’s› inflaat flirketi taraf›ndan tevkifata tabi tutulacakt›r.
Söz konucu alt yüklenicinin daha alt yüklenicilere iflin bir
k›sm›n› veya tamam›n› yapt›rmas› durumunda da tevkifat
ifllemi zincirleme olarak devam edecektir.
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III. Katma de¤er vergisinde tevkifat
uygulamas›na tabi olan mal teslimi ve
hizmet ifalar›
A. Yap›m iflleri ile bu ifllere
iliflkin mühendislik-mimarl›k
ve etüt-proje hizmetleri

13. Yap›m ifllerine iliflkin
hizmetlerin ayr›ca temin
edilmesi durumunda tevkifat
uygulamas› nas›l olacak?

11. Tevkifata tabi ifllemin
kapsam› nedir?

Mimarl›k ve mühendislik, etüt ve proje,
harita ve kadastro, imar uygulama,
imar plan› hizmetleri ve benzeri
hizmetlerin yap›m ifllerinden ayr›
olarak dan›flmanl›k ve benzeri
hizmetler ad› alt›nda verilmesi
durumunda, bu hizmetler tevkifat
uygulamas› aç›s›ndan “dan›flmanl›k ve
denetim hizmetleri” kapsam›nda
de¤erlendirilecektir.

Yap›m iflleri; bina, karayolu, demiryolu,
otoyol, havaliman›, r›ht›m, liman,
tersane, köprü, tünel, metro, viyadük,
spor tesisi, alt yap›, boru iletim hatt›,
haberleflme ve enerji nakil hatt›, baraj,
enerji santrali, rafineri tesisi, sulama
tesisi, toprak ›slah›, taflk›n koruma ve
dekapaj (madenlerde üstteki örtü
tabakay› kald›rma ifllemi) gibi her türlü
inflaat iflleri ve bu ifllerle ilgili tesisat,
imalat, ihrazat (maden rezervi
içindeki haz›rl›k çal›flmalar›), nakliye,
tamamlama, her türlü onar›m
(boya badana dahil), restorasyon,
çevre düzenlemesi, sondaj, y›kma,
güçlendirme ve montaj iflleri ile benzeri
ifllerdir.

12. ‹fllem üzerinden hesaplanan
KDV’ne uygulanacak tevkifat
oran› nedir?
Yap›m iflleri ile bu ifllere iliflkin
mühendislik, mimarl›k ve etüt-proje
hizmetlerinin 91 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤i’nde say›lan kurumlara veya bu
kurumlara bu hizmete sa¤layanlara
verilmesi durumunda, hizmet bedeli
üzerinden hesaplanan KDV’nin 1/6’s›
tevkifata tabi tutulacakt›r.
Ayr›ca, yap›m iflleri ile birlikte ifa edilen
mimarl›k ve mühendislik, etüt ve proje,
harita ve kadastro, imar uygulama, her
ölçekte imar plan› hizmetleri ve benzeri
hizmetlere de tevkifat uygulanacakt›r.
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14. KDV iade uygulamas› nas›l
olacak?
Yap›m ifllerinden do¤an mahsuben
veya nakden iade talepleri banka
teminat mektubu ve inceleme raporu
yan›nda yeminli mali müflavir tasdik
raporu karfl›l›¤›nda da yerine
getirilebilmektedir. YMM tasdik
raporlar›nda mal ihrac› için öngörülen
limitler geçerlidir. Di¤er bir ifade ile,
bu ifllerde YMM tasdik raporu ile KDV
iadesi üst s›n›r›, süresinde düzenlenmifl
tam tasdik sözleflmesi varsa s›n›rs›z;
yoksa 306.000,00 TL’dir.
Yap›m iflleri ilgili olarak do¤an KDV
alacaklar›n›n ”kendi vergi borçlar›na”
mahsubunu isteyen mükelleflerin
1.000,00 TL’yi (1.000,00 TL dahil)
aflmayan mahsup talepleri, ilgili
belgelerin tamamlanm›fl olmas›
flart›yla, inceleme raporu, teminat ve
yeminli mali müflavir tasdik raporu
aran›lmaks›z›n yerine getirilmektedir.
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19. KDV iade uygulamas› nas›l olacak?

B. Temizlik hizmetleri
15. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Temizlik hizmetleri sektörünün yayg›n olarak sundu¤u
hizmetler;
Bina temizli¤i,
Sa¤l›k kurulufllar›n›n hijyenik temizli¤i ve hastane
at›klar›n›n imhas›,
Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhas›,
Park ve bahçeler ile mezarl›k alanlar›n›n temizli¤i ve
bak›m›,
Haflere mücadelesi,
Demiryolu ve kara nakil vas›talar›n›n temizli¤i,
ve benzeri ifllerden oluflmaktad›r.
Öte yandan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i ile sorumlu
tayin edilen kurum ve kurulufllar›n park ve bahçeler ile
bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanlar› ve havuzlar›n
bak›m›, bitkilendirilmesi, sulanmas› ve haflere mücadelesine
iliflkin hizmet al›mlar› da tevkifata tabi olacakt›r.

16. Bina temizli¤inin kapsam› nedir?
Bina temizli¤ine; binalar›n müfltemilat ve eklentileri dahil
iç ve d›fl cephesinin temizli¤i ve her türlü mefruflat›n›n (hal›,
perde, koltuk, süs eflyas› vb.) bina içinde veya d›fl›nda
yapt›r›lan temizli¤i dahildir. Ayr›ca, havlu, çarflaf, elbise,
çamafl›r gibi eflyalar›n kuru temizlettirilmesi veya
y›katt›r›lmas› da temizlik hizmetleri kapsam›nda tevkifata
tabi olacakt›r.

17. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Temizlik hizmetlerinin 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde
say›lan kurumlara verilmesi durumunda, hizmet bedeli
üzerinden hesaplanan KDV’nin 2/3’ü tevkifata tabi
tutulacakt›r.

18. Temizlik malzemelerinin teslimi tevkifata
tabi midir?
Temizlik hizmetinde kullan›lan temizlik malzemelerinin
temizlik iflini yapan mükellefler taraf›ndan karfl›lanmas›
durumunda, tevkifat hizmet bedeli ile bu hizmete iliflkin
harcanan malzemenin toplam bedeli üzerinden hesaplanan
KDV’ne uygulanacakt›r.
Ancak, temizlik ifllerinde kullan›lacak deterjan, süpürge vb.
malzemenin ifli yapt›ran kurum veya kurulufllarca piyasadan
ayr›ca sat›n al›nmas› s›ras›nda tevkifat uygulanmayacakt›r.

Temizlik hizmetleri ile ilgili olarak do¤an KDV alacaklar›n›n
”kendi vergi borçlar›na” mahsubunu isteyen mükelleflerin
1.000,00 TL’yi (1.000,00 TL dahil) aflmayan mahsup
talepleri, ilgili belgelerin tamamlanm›fl olmas› flart›yla,
inceleme raporu ve teminat aran›lmaks›z›n yerine
getirilmektedir.
Söz konusu tevkifat kapsam›na al›nan ifllemlerle ilgili olarak
do¤an katma de¤er vergisinin ”kendi vergi borçlar›na”
mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000,00 TL’yi aflan
mahsup talepleri ve tutar›na bak›lmaks›z›n nakden iade
talepleri, sadece banka teminat mektubu veya inceleme
raporu karfl›l›¤›nda yerine getirilmekte, teminat mektuplar›
vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra
çözülmektedir.

C. Özel güvenlik hizmetleri
20. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren iflletmeler
kendilerine ba¤l› güvenlik görevlileri marifetiyle genel
olarak; sabotaj, yang›n, h›rs›zl›k, soygun, ya¤ma, y›kma
tehditlerine karfl› cayd›r›c› ön tedbirleri almaktad›rlar.
Bunun yan›nda söz konusu flirketler girifl ç›k›fl kontrolü,
dan›flma hizmeti, santral, trafik hizmeti, yang›nla mücadele,
de¤erli evrak, nakit, maden gibi k›ymetlerin bir yerden
baflka bir yere tafl›nmas›, ikaz-ihbar, ilk yard›m, alarm izleme
ve koruma hizmetlerini de sunmaktad›rlar.
Tevkifat uygulanmas›nda, say›lan bu ve benzeri tüm
hizmetler özel güvenlik hizmetlerinin içinde kabul edilecektir.

21. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Özel güvenlik hizmetlerinin 91 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤i’nde say›lan kurumlar dahil olmak üzere tüm gerçek
usulde KDV mükelleflerine verilmesi durumunda, hizmet
bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 4/5’i bu kurum ve
mükellefler taraf›ndan tevkifata tabi tutulacakt›r.

22. KDV iade uygulamas› nas›l olacak?
Özel güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak do¤an KDV
alacaklar›n›n ”kendi vergi borçlar›na” mahsubunu isteyen
mükelleflerin 1.000,00 TL’yi (1.000,00 TL dahil) aflmayan
mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlanm›fl olmas›
flart›yla, inceleme raporu ve teminat aran›lmaks›z›n yerine
getirilmektedir.
Söz konusu tevkifat kapsam›na al›nan ifllemlerle ilgili olarak
do¤an katma de¤er vergisinin ”kendi vergi borçlar›na”
mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000,00 TL’yi aflan
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mahsup talepleri ve tutar›na bak›lmaks›z›n nakden iade
talepleri, sadece banka teminat mektubu veya inceleme
raporu karfl›l›¤›nda yerine getirilmekte, teminat mektuplar›
vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra
çözülmektedir.

mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000,00 TL’yi aflan
mahsup talepleri ve tutar›na bak›lmaks›z›n nakden iade
talepleri, sadece banka teminat mektubu veya inceleme
raporu karfl›l›¤›nda yerine getirilmekte, teminat mektuplar›
vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra
çözülmektedir.

D. Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait
tadil, bak›m ve onar›m hizmetleri

E. Yemek servis hizmetleri

23. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?

27. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?

Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlar›n bak›m hizmetleri,
bunlar›n kendinden beklenen görev ve ifllevleri sa¤lamak
için belli aral›klarla veya gerekti¤i zaman yap›lan
faaliyetlerdir. Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlar›n
onar›m› ise bozulmufl, eskimifl araçlar›n kullan›labilir hale
getirilmesinden ibarettir.

Yemek servis hizmetleri; tevkifat sorumlulu¤u bulunan
kurum ve kurulufllar›n personel, ö¤renci, hasta, müflteri,
misafir, yolcu s›fat› tafl›yan kiflilerin yemek ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak amac›yla yapacaklar› hizmet al›mlar›n›
kapsamaktad›r. Ayr›ca bu kurulufllar›n kokteyl, davet, toplu
yemek ve bunun gibi hizmet al›mlar› da tevkifata tabidir.

24. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?

Bu amaçla yap›lan hizmet al›mlar›n›n tevkifat yapmakla
sorumlu kurum veya kurulufllara ait bir yerde haz›rlanmas›
(piflirilmesi) veya tüketilmeye haz›r halde temin edilmesi
tevkifat uygulanmas›na engel de¤ildir.

Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait tadil, bak›m ve
onar›m hizmetlerinin 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde
say›lan kurumlara (halka aç›k flirketler ile bu flirketlerin
yar›dan fazlas›na do¤rudan ifltirak ettikleri kurum ve
kurulufllar hariç) verilmesi durumunda, hizmet bedeli
üzerinden hesaplanan KDV’nin 1/3’ü tevkifata tabi
tutulacakt›r.

25. Bak›m ve onar›m hizmetlerinde sarf edilen
parça ve aksamlar›n KDV’si tevkifata tabi
midir?

28. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Yemek servis hizmetlerinin 91 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤i’nde say›lan kurumlara verilmesi durumunda, hizmet
bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 1/2’si tevkifata tabi
tutulacakt›r.

Bak›m hizmeti s›ras›nda bak›m› yap›lan fleyin belli aksam
ve parçalar›n›n de¤ifltirilmesi de hizmetin ayr›lmaz bir
parças›d›r.

29. Yemek çeki, yemek bileti ve bunun gibi
yiyecek ve içecek tüketiminde kullan›lan
araçlar› satan firmalardan tevkifat yap›lacak
m›?

Bak›m hizmetinde oldu¤u gibi onar›m hizmetinde de onar›lan
fleye ait baz› parçalar›n de¤ifltirilmesi iflin tabii bir sonucudur.
Dolay›s›yla, makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait
bak›m ve onar›m hizmetlerinin yaln›zca iflçilik hizmetinden
ibaret say›lmas› söz konusu olmay›p, bu hizmetin gere¤i
olarak yap›lan mal, malzeme ve parça teslimlerine iliflkin
KDV de tevkifat kapsam›ndad›r.

Baz› flirketlerin üreterek pazarlad›klar› ve oluflturulan
sisteme dahil iflyerlerinde yeme içme hizmeti teminine
imkan veren yemek (karne-bilet) çeklerinin bedeli üzerinden
hesaplanan katma de¤er vergisi tevkifata tabi
tutulmayacakt›r. Ancak, yemek servis hizmetinin hizmeti
alan kuruluflun bünyesinde ve do¤rudan yemek çekini satan
firma taraf›ndan verilmesi halinde tevkifat uygulanaca¤›
tabiidir.

26. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?
Söz konusu tadil, bak›m ve onar›m iflleri ile ilgili olarak
do¤an KDV alacaklar›n›n ”kendi vergi borçlar›na”
mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000,00 TL’yi (1.000,00
TL dahil) aflmayan mahsup talepleri, ilgili belgelerin
tamamlanm›fl olmas› flart›yla, inceleme raporu ve teminat
aran›lmaks›z›n yerine getirilmektedir.

30. Kendi personeli vas›tas›yla haz›rlanacak
olan yemekler için piyasadan sat›n al›nan
yiyecek maddeleri tevkifata tabi olacak m›?
91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’ne göre tevkifat yapmak
zorunda olan kurulufllar›n kendi personeli marifetiyle
haz›rlanacak yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri
ve bu iflle ilgili çeflitli malzemeleri sat›n almas› tevkifata
tabi de¤ildir.

Söz konusu tevkifat kapsam›na al›nan ifllemlerle ilgili olarak
do¤an katma de¤er vergisinin ”kendi vergi borçlar›na”
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31. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?
Yemek servis hizmetleri ile ilgili olarak do¤an KDV
alacaklar›n›n ”kendi vergi borçlar›na” mahsubunu isteyen
mükelleflerin 1.000,00 TL’yi (1.000,00 TL dahil) aflmayan
mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlanm›fl olmas›
flart›yla, inceleme raporu ve teminat aran›lmaks›z›n yerine
getirilmektedir.
Söz konusu tevkifat kapsam›na al›nan ifllemlerle ilgili olarak
do¤an katma de¤er vergisinin ”kendi vergi borçlar›na”
mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000,00 TL’yi aflan
mahsup talepleri ve tutar›na bak›lmaks›z›n nakden iade
talepleri, sadece banka teminat mektubu veya inceleme
raporu karfl›l›¤›nda yerine getirilmekte, teminat mektuplar›
vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra
çözülmektedir.

F. Dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri
32. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Tevkifat uygulanmas›nda teknik, ekonomik, mali ve hukuki
alanda sunulan dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri üzerinden
hesaplanan katma de¤er vergisi tevkifata tabi tutulacakt›r.
Tevkifat zorunlulu¤u verilen kurum ve kurulufllara sunulan
piyasa etüt-araflt›rma ve ekspertiz hizmetleri ile bu
kurulufllara yap›lan herhangi bir teslim ya da hizmet
kapsam›nda veya bu teslim ya da hizmetin devam›
niteli¤inde verilen ve bedeli ayr›ca belirlenen e¤itim
hizmetleri dan›flmanl›k hizmeti kapsam›nda görülecektir.
Öte yandan uluslararas› gözetim flirketleri taraf›ndan ifa
edilen gözetim hizmetleri denetim hizmeti kapsam›nda
tevkifata tabi tutulacakt›r.

dan›flmanl›k hizmetleri birlikte yer al›yorsa bu iki unsur ayr›
ayr› ücretlendirilmedi¤i takdirde yap›lan toplam ödeme
üzerinden tevkifat uygulanacakt›r.

35. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?
Dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri ile ilgili olarak do¤an
KDV alacaklar›n›n ”kendi vergi borçlar›na” mahsubunu
isteyen mükelleflerin 1.000,00 TL’yi (1.000,00 TL dahil)
aflmayan mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlanm›fl
olmas› flart›yla, inceleme raporu ve teminat aran›lmaks›z›n
yerine getirilmektedir.
Söz konusu tevkifat kapsam›na al›nan ifllemlerle ilgili olarak
do¤an katma de¤er vergisinin ”kendi vergi borçlar›na”
mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000,00 TL’yi aflan
mahsup talepleri ve tutar›na bak›lmaks›z›n nakden iade
talepleri, sadece banka teminat mektubu veya inceleme
raporu karfl›l›¤›nda yerine getirilmekte, teminat mektuplar›
vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra
çözülmektedir.

G. Yap› denetim hizmetleri
36. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Yap› denetim kurulufllar›n›n sunmufl oldu¤u yap› denetim
hizmetleridir.

37. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Yap› denetim hizmetlerinin, 91 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤i’nde say›lan kurumlar dahil olmak üzere tüm gerçek
usulde KDV mükelleflerine verilmesi durumunda, hizmet
bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 1/2’si bu kurum ve
mükellefler taraf›ndan tevkifata tabi tutulacakt›r.

33. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?

38. KDV iade uygulamas› nas›l olacak?

Dan›flmanl›k ve denetim hizmetlerinin, 91 Seri No.lu KDV
Genel Tebli¤i’nde say›lan kurumlara (halka aç›k flirketler
ile bu flirketlerin yar›dan fazlas›na do¤rudan ifltirak ettikleri
kurum ve kurulufllar hariç) verilmesi durumunda, hizmet
bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 1/2’si tevkifata tabi
tutulacakt›r.

Yap› denetim hizmetleri ile ilgili olarak do¤an KDV
alacaklar›n›n ”kendi vergi borçlar›na” mahsubunu isteyen
mükelleflerin 1.000,00 TL’yi (1.000,00 TL dahil) aflmayan
mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlanm›fl olmas›
flart›yla, inceleme raporu ve teminat aran›lmaks›z›n yerine
getirilmektedir.

34. Avukatlar›n hukuki ihtilaflarla ilgili olarak
vekâlet akdi çerçevesinde verdikleri hizmetler
tevkifata tabi midir?

Söz konusu tevkifat kapsam›na al›nan ifllemlerle ilgili olarak
do¤an katma de¤er vergisinin ”kendi vergi borçlar›na”
mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000,00 TL’yi aflan
mahsup talepleri ve tutar›na bak›lmaks›z›n nakden iade
talepleri, sadece banka teminat mektubu veya inceleme
raporu karfl›l›¤›nda yerine getirilmekte, teminat mektuplar›
vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra
çözülmektedir.

Avukatlar›n hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yarg› mercileri
nezdinde veya yarg› kararlar›n›n sonuçlar› ile ilgili olarak
vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler
prensip olarak tevkifat kapsam›na girmemektedir.
Avukatlar›n verdikleri dan›flmanl›k hizmetleri ise tevkifata
tabidir. Avukatlarla yap›lan sözleflmede avukatl›k ve
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39. 91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin A/2
bölümünde say›lan kurumlar›n, ayn› tebli¤in
A/3 bölümünde say›lan hizmetlere yönelik
olarak yapt›klar› mal al›mlar› tevkifata tabi
tutulacak m›?
Söz konusu tebli¤in A/3 bölümünde say›lan;
Yap›m iflleri ile bu ifllere iliflkin mühendislik-mimarl›k ve
etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bak›m hizmetleri,
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbafl ve tafl›tlara ait tadil, bak›m
ve onar›m hizmetleri,
Her türlü yemek servisi,
Dan›flmanl›k ve denetim hizmetlerinin,
tamam› “hizmet” mahiyetindedir.
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde tan›m›
verilen ”teslim” mahiyetindeki ifllemler bu bölümde
düzenlenen tevkifat uygulamas› kapsam›na girmemektedir.
Bu nedenle tebli¤de say›lan kurum ve kurulufllar›n, tevkifat
kapsam›na giren yukar›da say›lan hizmetlerde kullan›lacak
olanlar da dahil olmak üzere piyasadan yapacaklar› her
türlü mal al›m›nda tevkifat uygulanmayacakt›r.
Ancak, kapsama giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla
kulland›klar› mal, madde ve malzemelere ait tutarlar hizmet
bedelinden düflülmeyecek; tevkifat, kullan›lan malzemelere
ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli
üzerinden hesaplanacakt›r.

H. ‹flgücü temini hizmeti
40. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Katma de¤er vergisi mükellefi baz› iflletmelerin mal veya
hizmet üretimlerine iliflkin olarak ihtiyaç duyduklar› iflgücünü
kendilerine hizmet akdi ile ba¤l› ücretli statüsünde hizmet
erbab› çal›flt›rarak temin etmek yerine, alt iflverenlerden
veya bu alanda faaliyette bulunan di¤er kurum, kurulufl
veya organizasyonlardan sat›n almalar› durumunda, ifl gücü
temini söz konusu olmaktad›r.
Sözü edilen temin ifllemi, eleman temini fleklindeki hizmetleri
kapsamaktad›r. Eleman temin hizmeti d›fl›ndaki hizmet
ifalar›, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulamas›
kapsam›nda de¤erlendirilmeyecektir

41. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Gerçek usulde KDV mükelleflerinin ve gerçek usulde KDV
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mükellefi olmamakla birlikte, 91 Seri Numaral› KDV Genel
Tebli¤i’nde say›lan kurum ve kurulufllar›n alt iflverenlerden
veya bu konuda faaliyette bulunan di¤er iflletmelerden
temin ettikleri iflgücü hizmetine ait katma de¤er vergisinin
% 90’›n›n tevkifata tabi tutulmas› ve bunlar taraf›ndan
sorumlu s›fat›yla beyan edilmesi gerekmektedir. Öte yandan,
91 Seri Numaral› KDV Genel Tebli¤i’nde say›lan kurum ve
kurulufl ve iflletmelerin iflgücü hizmeti vermeleri halinde
hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi
tevkifata tabi olmayacakt›r.

42. ‹flgücü hizmetinin özellikleri nelerdir?
Uygulamada baz› iflletmeler iflletmelerinde istihdam etmesi
gereken elemanlar› hizmet akdi ile istihdam etmek yerine
baflka bir firma bünyesinde çal›flmas› kofluluyla iflgücü
hizmetini ilgili firmadan sat›n almay› tercih etmekte, bunun
sonucunda da hizmet akdinin getirmifl oldu¤u sorumluluk
ve yüklerden kurtulmaktad›rlar.
‹flgücü kapsam›nda tevkifata tabi olmas› gereken hizmetler,
iflletmenin normal flartlarda kendi bünyesinde eleman
çal›flt›rmak suretiyle yapt›raca¤› ifli; sevk ve idarenin
kendisinde olmas› kayd›yla baflka firmadan ilgili elemanlar›
temin etmek suretiyle gerçeklefltirdi¤i hizmet al›mlar›d›r.

43. KDV iade uygulamas› nas›l olacak?
Tevkifat kapsam›na al›nan bu ifllem nedeniyle iadesi gereken
katma de¤er vergisinin nakden veya mahsuben iadesi,
miktar›na bak›lmaks›z›n sadece banka teminat mektubu
veya vergi inceleme raporu karfl›l›¤›nda yerine getirilmekte
ve teminat mektuplar› vergi inceleme raporu sonucuna
göre çözülmektedir.

I. Hurdadan elde edilenler d›fl›ndaki bak›r,
alüminyum ve çinko külçelerinin teslimi
44. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Gerçek usulde KDV mükelleflerine teslim edilen hurdadan
elde edilenler d›fl›ndaki bak›r, alüminyum ve çinko
külçelerinin teslimi tevkifat kapsam›na al›nm›flt›r.

45. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Hurdadan elde edilenler d›fl›ndaki bak›r, alüminyum ve çinko
külçelerinin tesliminde uygulanacak tevkifat oran› faturada
hesaplanan KDV tutar›n›n %90’› olacakt›r.

46. Bu teslimler ile ilgili tevkifat
uygulamas›nda istisna var m›d›r?
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/1’inci maddesinde
say›lan kurulufllar (genel ve katma bütçeli daireler, il özel
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idareleri, belediyeler, köyler, bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
üniversiteler, döner sermayeli kurulufllar, kanunla kurulan
kamu kurum ve kurulufllar›, kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz emekli ve yard›m sand›klar›,
kamu menfaatine yararl› dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tan›nan vak›flar), sermayelerinin %51 veya
daha fazlas› kamuya ait iflletmeler ve özellefltirme
kapsam›ndaki kurulufllar ile bu ürünlerin ilk üretici veya
ithalatç›lar› taraf›ndan yap›lan teslimler tevkifata tabi
de¤ildir.

yap›lacak ilk teslimlerinde uygulanacak, profil ve levhan›n
ilk üreticileri ve ithalatç›lar›ndan sonraki safhalardaki
teslimleri KDV tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.

47. KDV iade uygulamas› nas›l olacak?

Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/1’inci maddesinde
say›lan kurulufllar (genel ve katma bütçeli daireler, il özel
idareleri, belediyeler, köyler, bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
üniversiteler, döner sermayeli kurulufllar, kanunla kurulan
kamu kurum ve kurulufllar›, kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz emekli ve yard›m sand›klar›,
kamu menfaatine yararl› dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tan›nan vak›flar), sermayelerinin %51 veya
daha fazlas› kamuya ait iflletmeler ve özellefltirme
kapsam›ndaki kurulufllar ile bu ürünlerin ilk üreticileri
(cevherden üretim yapanlar) taraf›ndan yap›lan teslimler
tevkifata tabi de¤ildir.

Bu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an iade
alacaklar› miktar›na bak›lmaks›z›n; mükellefin kendisinin,
adi, kollektif ve komandit flirketlerde ortakl›k pay› ile orant›l›
olmak üzere ortaklar›n (komandit flirketlerde sadece
komandite ortaklar›n) ithalatta uygulananlar dahil vergi
borçlar›na, SGK prim borçlar›na, inceleme raporu ve teminat
aran›lmadan mahsup edilmektedir. Söz konusu külçe
teslimlerine iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an ve
inceleme raporu ya da teminat aran›lmadan yerine
getirilecek olan nakden iade taleplerindeki s›n›r 2.000,00
TL’dir.
Bu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an katma
de¤er vergisi nakit iade miktar›n›n 2.000,00 TL s›n›r›n›
aflmas› durumunda, bu s›n›r›n alt›nda kalan k›s›m teminats›z,
aflan k›s›m ise %100 teminat karfl›l›¤›nda iade edilmekte,
söz konusu teminatlar vergi inceleme raporuna veya yeminli
mali müflavirler taraf›ndan düzenlenen KDV iadesi tasdik
raporuna göre iade edilmektedir. YMM tasdik raporu ile
KDV iadesi üst s›n›r›, süresinde düzenlenmifl tam tasdik
sözleflmesi varsa s›n›rs›z; yoksa 306.000,00 TL’dir.

J. Bak›r, alüminyum ve çinko ürünlerinin
teslimleri
48. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Bak›r ve alafl›mlar›ndan, çinko ve alafl›mlar›ndan, alüminyum
ve alafl›mlar›ndan mamul, anot, katot, her çeflit takoz (biyet),
slab, platina, kütük, granül, filmaflin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu
kapsamdad›r. Ancak, bak›r telin plastik, cam, ka¤›t, emaye,
vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanmas›
suretiyle elde edilen ”izoleli iletken” teslimleri bu kapsamda
mütalaa edilemeyece¤inden tevkifata tabi tutulmayacakt›r.
Öte yandan, alüminyum profil ve alüminyum levha
teslimlerinde KDV tevkifat›, bunlar› do¤rudan slab, billet,
külçe gibi ham maddelerden imal edenler taraf›ndan
yap›lacak ilk teslimleri ile bunlar› ithal edenler taraf›ndan

49. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Yukar›da kapsam›na yer verilen ürünlerin teslimlerinde
gerçek usulde KDV mükellefleri taraf›ndan %90 oran›nda
KDV tevkifat› yap›lacakt›r.

50. Bu teslimler ile ilgili tevkifat
uygulamas›nda istisna var m›d›r?

51. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?
Bu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an iade
alacaklar› miktar›na bak›lmaks›z›n; mükellefin kendisinin,
adi, kollektif ve komandit flirketlerde ortakl›k pay› ile orant›l›
olmak üzere ortaklar›n (komandit flirketlerde sadece
komandite ortaklar›n) ithalatta uygulananlar dahil vergi
borçlar›na, SGK prim borçlar›na, inceleme raporu ve teminat
aran›lmadan mahsup edilmektedir. Söz konusu ürünlerin
teslimlerine iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an ve
inceleme raporu ya da teminat aran›lmadan yerine
getirilecek olan nakden iade taleplerindeki s›n›r 2.000,00
TL’dir.
Bu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an katma
de¤er vergisi nakit iade miktar›n›n 2.000,00 TL s›n›r›n›
aflmas› durumunda, bu s›n›r›n alt›nda kalan k›s›m teminats›z,
aflan k›s›m ise %100 teminat karfl›l›¤›nda iade edilmekte,
söz konusu teminatlar vergi inceleme raporuna veya yeminli
mali müflavirler taraf›ndan düzenlenen KDV iadesi tasdik
raporuna göre iade edilmektedir. YMM tasdik raporu ile
KDV iadesi üst s›n›r›, süresinde düzenlenmifl tam tasdik
sözleflmesi varsa s›n›rs›z; yoksa 306.000,00 TL’dir.
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K. Plastik esasl› malzeme imalat›nda
hammadde olarak kullan›lan ürünlerin teslimi
52. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Plastik hurda ve at›klar›n›n çeflitli ifllemlerden geçirilip
ifllenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esasl›
malzeme imalat›nda hammadde olarak kullan›lan pet
k›r›klar›, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürünler,
hurda ve at›k niteli¤ini kaybederek imalat sektöründe
hammadde olarak kullan›lan bir mamul haline gelmeleri
nedeniyle Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-g
maddesinde düzenlenen istisna kapsam›na girmemektedir.
Bu nedenle, genel oranda vergiye tabi olan bu ürünlerin
tesliminde tevkifat uygulanacakt›r.
Söz konusu teslimlerin Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
17/1’inci maddesinde say›lan kurulufllar (genel ve katma
bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunlar›n
teflkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli
kurulufllar, kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›,
kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, siyasî partiler
ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz emekli
ve yard›m sand›klar›, kamu menfaatine yararl› dernekler
ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar),
sermayelerinin %51 veya daha fazlas› kamuya ait iflletmeler
ve özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar taraf›ndan
yap›lmas› halinde tevkifat uygulanmayacakt›r.

53. ‹fllem üzerinden hesaplanan katma de¤er
vergisine uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Yukar›da kapsam›na yer verilen ürünlerin teslimlerinde
gerçek usulde KDV mükellefleri taraf›ndan %90 oran›nda
tevkifat yap›lacakt›r.

54. KDV iade uygulamas› nas›l olacak?
Bu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an iade
alacaklar› miktar›na bak›lmaks›z›n; mükellefin kendisinin,
adi, kollektif ve komandit flirketlerde ortakl›k pay› ile orant›l›
olmak üzere ortaklar›n (komandit flirketlerde sadece
komandite ortaklar›n) ithalatta uygulananlar dahil vergi
borçlar›na, SGK prim borçlar›na, inceleme raporu ve teminat
aran›lmadan mahsup edilmektedir. Hurda teslimlerine iliflkin
tevkifat uygulamas›ndan do¤an ve inceleme raporu ya da
teminat aran›lmadan yerine getirilecek olan nakden iade
taleplerindeki s›n›r 2.000,00 TL’dir.
Bu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an katma
de¤er vergisi nakit iade miktar›n›n 2.000,00 TL s›n›r› aflmas›
durumunda, bu s›n›r›n alt›nda kalan k›s›m teminats›z, aflan
k›s›m ise % 100 teminat karfl›l›¤›nda iade edilmekte, söz
konusu teminatlar vergi inceleme raporuna veya yeminli
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mali müflavirler taraf›ndan düzenlenen KDV iadesi tasdik
raporuna göre iade edilmektedir. YMM tasdik raporu ile
KDV iadesi üst s›n›r›, süresinde düzenlenmifl tam tasdik
sözleflmesi varsa s›n›rs›z; yoksa 306.000,00 TL’dir.

L. Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve
konfeksiyon iflleri
55. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon iflleri (çanta
ve ayakkab› d›fl›nda deriden mamül giyim eflyas›n›n fason
iflleri dahil) bu kapsamdad›r. Tekstil sektöründe tevkifat
uygulamas› giyim eflyalar› ile s›n›rl› de¤ildir. Buna göre;
perde, mobilya kumafl›, havlu, oto koltuk kumafl›, çuval ve
benzerleri ile bunlar›n imalinde kullan›lacak iplik veya
kumafla verilen fason hizmetlerde de tevkifat
uygulanacakt›r.
Fason imalat›n flart›, imal edilecek mal ile ilgili ana
hammadde baflta olmak üzere hammaddelerin fason ifl
yapt›ranlarca temin edilmesidir.

56. Fason ifllerin k›smi olarak veya bir bütün
olarak yapt›r›lmas› tevkifat uygulamas›na
engel midir?
Fason ifllerde mamul bir bütün olarak imal ettirilebilece¤i
gibi, üretim aflamalar› itibariyle k›smi olarak fason ifl
yapt›r›lmas› da mümkündür. Her iki durumda da tevkifat
uygulamas› geçerli olacakt›r.

57. Fason tekstil ve konfeksiyon ifli yapanlar›n
kulland›¤› yard›mc› madde ve malzemeler
tevkifat kapsam›nda m›d›r?
Fason olarak yap›lan ifllerde fason ifli yapanlar taraf›ndan
kullan›lan iplik, tela, fermuar, dü¤me, astar ve benzeri her
türlü yard›mc› madde ve malzemeler, fason hizmet bedeline
dahil edilmeli ve toplam bedel üzerinden hesaplanan KDV
tevkifata tabi tutulmal›d›r.

58. Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya,
apre, bask› ve kasarlama ifllerinde tevkifat
uygulamas› nas›l olacak?
Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, bask› ve
kasarlama ifllerinde, boya ve kimyevi maddelerin ifli
yapt›ranlar taraf›ndan temin edilip, bu iflleri yapanlara
verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, boya ve kimyevi
maddelerin bu iflleri yapanlar taraf›ndan temin edilip
kullan›lmas› halinde tevkifat yap›lmayacakt›r.
Yukar›da say›lanlar d›fl›nda kalan, ütüleme, çözgü, hafl›l,
dikim, kesim, kapitone, t›rafllama, z›mpara, flardon, yakma,
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ram, nak›fl ve benzeri bütün ifller tevkifat uygulamas›na
tabidir.

M. Pamuk, tiftik, yün ve yapa¤› ile ham post
ve deri teslimleri

Ancak, bu ifller yukar›da say›lan boya, bask›, apre ve
kasarlama ifllerinin bir unsuru veya tamamlay›c›s› olarak
onlarla birlikte yap›l›yorsa, ayn› faturada gösterilmeleri
kayd›yla bu ifller tevkifat uygulamas› bak›m›ndan boya,
bask›, apre ve kasarlama hizmetleri gibi ifllem görecektir.

63. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?

59. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason
olarak yapt›r›lan y›kama ifllerinde tevkifat
uygulamas› nas›l olacak?
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason olarak yapt›r›lan
y›kama iflleri, prensip olarak tevkifat uygulamas›na tabidir.
Ancak y›kama iflinde kullan›lan kimyevi maddelerin fason
imalat› yapanlar taraf›ndan temin edilip kullan›lmalar›
halinde tevkifat uygulanmayacak, bu kimyevi maddelerin
fason ifl yapt›ranlar taraf›ndan temin edilip fason ifl
yapanlara verilmesi halinde tevkifat yap›lacakt›r.

60. Fason olarak yapt›r›lan kapitone ifllerinde
tevkifat nas›l uygulanacak?
Fason olarak yapt›r›lan kapitone ifllerinde, astar›n üzerine
sadece elyaf veya elyafla birlikte tül veya tela tatbik
edilmektedir. Sadece elyaf tatbik edilen hallerde, elyaf›n
elyaf ile birlikte, tül veya telan›n tatbik edildi¤i hallerde
elyaf ile tül veya elyaf ile telan›n fason ifl yapt›ranlar
taraf›ndan temin edilip fason ifl yapanlara astar ile birlikte
verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, astar hariç yukar›da
say›lanlar›n fason ifl yapanlarca temin edilip kullan›lmas›
halinde ise tevkifat uygulanmayacakt›r.

61. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Fason tekstil ve konfeksiyon ifllerinde, bu iflleri yapt›ran
gerçek usulde KDV mükellefleri taraf›ndan 1/2 oran›nda
KDV tevkifat› uygulanacakt›r.

62. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?
Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon ifllerinde
tevkifat uygulamas›ndan do¤an KDV alacaklar› (miktar›na
veya nakden ya da mahsuben istenilip istenilmedi¤ine
bak›lmaks›z›n), münhas›ran vergi inceleme raporu ile iade
edilmektedir. ‹ade talebi, vergi inceleme raporunun vergi
dairesine intikal etti¤i tarih itibariyle geçerlilik
kazanmaktad›r. Bu tutarlar›n YMM tasdik raporu ile iadesi
mümkün bulunmamaktad›r. Ayn› ifllem dolay›s›yla, tevkifat
ve indirimli oran uygulamalar› nedeniyle KDV iade alaca¤›
do¤muflsa, öncelikle tevkifattan do¤an KDV alaca¤›
(mükellefin iste¤ine ba¤l› olarak nakden ve/veya mahsuben)
iade edilmektedir. (KDV GT 107)

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlar›n› belirleyen
2007/13033 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki II say›l› listenin
B bölümünün 1 ve 2’nci s›ralar› kapsam›na giren; kütlü ve
elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel
veya tops haldeki tiftik, yün ve yapa¤› ile Türk Gümrük
Tarife Cetveli’nin 41.01 pozisyonundaki s›¤›r ve atlar›n, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzular›n (astragan veya karakul,
persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Mo¤olistan
ve Tibet kuzular› hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve
o¤laklar›n (Yemen, Mo¤olistan ve Tibet keçi ve o¤laklar›
hariç) ham post ve derilerinin teslimleri bu kapsamdad›r.

64. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Yukar›da detay›na yer verilen teslimlerde gerçek usulde
KDV mükellefi olan al›c›lar taraf›ndan % 90 oran›nda
tevkifat uygulanacakt›r.

65. Bu teslimler ile ilgili tevkifat
uygulamas›nda istisna var m›d›r?
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/1’inci maddesinde
say›lan kurulufllar (genel ve katma bütçeli daireler, il özel
idareleri, belediyeler, köyler, bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
üniversiteler, döner sermayeli kurulufllar, kanunla kurulan
kamu kurum ve kurulufllar›, kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz emekli ve yard›m sand›klar›,
kamu menfaatine yararl› dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tan›nan vak›flar), sermayelerinin % 51 veya
daha fazlas› kamuya ait iflletmeler ve özellefltirme
kapsam›ndaki kurulufllar taraf›ndan yap›lan teslimler
tevkifata tabi de¤ildir.

66. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?
Bu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an KDV
alacaklar›n›n iadesinde, mal ihrac›nda iade uygulamas›na
iliflkin usul ve esaslar geçerlidir.
Buna göre, katma de¤er vergisi iade alaca¤›n›n hak sahibi
mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit flirketlerde
ortakl›k pay› ile orant›l› olmak üzere ortaklar›n (komandit
flirketlerde sadece komandite ortaklar›n) vergi borçlar›na,
ithalat s›ras›nda uygulanan vergilere, SGK prim borçlar›na
mahsubu talepleri miktar›na bak›lmaks›z›n inceleme raporu
ve teminat aran›lmadan yerine getirilmektedir. 4.000,00
TL’yi geçmeyen nakden iade talepleri inceleme raporu ve
teminat aranmaks›z›n yerine getirilmektedir.
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4.000,00 TL’yi aflan nakden iade talepleri teminat
karfl›l›¤›nda veya inceleme raporu sonucuna göre yerine
getirilmektedir. Nakden iadenin YMM tasdik raporu ile
yap›lmas› da mümkün bulunmaktad›r. YMM tasdik raporu
ile KDV iadesi üst s›n›r›, süresinde düzenlenmifl tam tasdik
sözleflmesi varsa s›n›rs›z; yoksa 306.000,00 TL’dir.

4.000,00 TL’yi aflan nakden iade talepleri teminat
karfl›l›¤›nda veya inceleme raporu sonucuna göre yerine
getirilmektedir. Nakden iadenin YMM tasdik raporu ile
yap›lmas› da mümkün bulunmaktad›r. YMM tasdik raporu
ile KDV iadesi üst s›n›r›, süresinde düzenlenmifl tam tasdik
sözleflmesi varsa s›n›rs›z; yoksa 306.000,00 TL’dir.

N. Büyük ve küçükbafl hayvan etlerinin
teslimleri

O. Turizm acentesi, rehber ve benzerlerince
verilen hizmetler

67. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?

71. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?

Söz konusu tevkifat kapsam›na büyük ve küçükbafl
hayvanlar›n etlerinin ve sakatat ve ba¤›rsaklar›n›n teslimi
girmektedir.

Turizm acentesi, rehber ve benzerleri taraf›ndan turist
kafilelerini al›flverifl etmeleri için belirli
dükkânlara/ma¤azalara götürme fleklinde verilen
hizmetlerdir.

68. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Büyük ve küçükbafl hayvanlar›n etlerinin ve sakatat ve
ba¤›rsaklar›n›n gerçek usulde KDV mükellefleri ile 91 Seri
No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin A/2 bölümünde say›lan kurum
ve kurulufllara teslimlerinde 1/2 oran›nda tevkifat
uygulanacakt›r.

69. Bu teslimler ile ilgili tevkifat
uygulamas›nda istisna var m›d›r?
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/1’inci maddesinde
say›lan kurulufllar (genel ve katma bütçeli daireler, il özel
idareleri, belediyeler, köyler, bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
üniversiteler, döner sermayeli kurulufllar, kanunla kurulan
kamu kurum ve kurulufllar›, kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz emekli ve yard›m sand›klar›,
kamu menfaatine yararl› dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tan›nan vak›flar), sermayelerinin %51
veya daha fazlas› kamuya ait iflletmeler ve özellefltirme
kapsam›ndaki kurulufllar taraf›ndan yap›lan teslimler
tevkifata tabi de¤ildir.

72. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Söz konusu hizmetler karfl›l›¤›nda hizmeti verenler
taraf›ndan hesaplanan KDV üzerinden 2/3 oran›nda KDV
tevkifat› yap›lacakt›r.

73. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?
Bu hizmetlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an KDV
alacaklar›na iliflkin nakden veya mahsuben iade talepleri,
miktar›na bak›lmaks›z›n, münhas›ran banka teminat
mektubu veya vergi inceleme raporu ile yerine
getirilmektedir. ‹adenin teminat karfl›l›¤›nda yap›lmas›
halinde teminatlar, olumlu vergi inceleme raporunun vergi
dairesine intikal etti¤i tarih itibariyle çözülmektedir. ‹adenin
vergi inceleme raporu karfl›l›¤›nda al›nmak istenmesi
durumunda iade talebi, vergi inceleme raporunun vergi
dairesine intikal etti¤i tarih itibariyle geçerlilik
kazanmaktad›r.

P. ‹thalinde veya akaryak›t bayilerinden
al›m›nda KDV ödenmeyen akaryak›t teslimleri

70. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?

74. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?

Bu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an KDV
alacaklar›n›n iadesinde, mal ihrac›nda iade uygulamas›na
iliflkin usul ve esaslar geçerlidir.

68 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i ile ithalatç›lar, rafineriler,
akaryak›t da¤›t›m firmalar› ve akaryak›t bayileri d›fl›nda
kalan sat›c›lar taraf›ndan, gerçek usule tabi KDV mükellefleri
ile kamu kurum ve kurulufllar›na yap›lan, motorin, benzin
ve fuel-oil teslimleri tevkifat kapsam›na al›nm›flt›r.

Buna göre, katma de¤er vergisi iade alaca¤›n›n hak sahibi
mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit flirketlerde
ortakl›k pay› ile orant›l› olmak üzere ortaklar›n (komandit
flirketlerde sadece komandite ortaklar›n) vergi borçlar›na,
ithalat s›ras›nda uygulanan vergilere, SGK prim borçlar›na
mahsubu talepleri miktar›na bak›lmaks›z›n inceleme
raporu ve teminat aran›lmadan yerine getirilmektedir.
4.000,00 TL’yi geçmeyen nakden iade talepleri inceleme
raporu ve teminat aranmaks›z›n yerine getirilmektedir.
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Ancak, söz konusu tevkifat uygulamas› KDV ödenmeksizin
yurda getirilen petrol ürünlerinin gerçek usule tabi KDV
mükellefleri ile kamu kurum ve kurulufllar›na yap›lan sat›fllar
için geçerlidir. Bu nedenle, ithalinde KDV ödenmifl olan
veya akaryak›t bayilerinden KDV ödenerek sat›n al›nan
akaryak›t ürünlerinin tesliminde tevkifat uygulanmayacakt›r.
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75. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Söz konusu petrol ürünlerinin tesliminde gerçek usulde
KDV mükellefleri ile kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan
% 90 oran›nda tevkifat uygulanacakt›r.

R. Hurda metal, at›k kâ¤›t, hurda plastik ve
hurda cam teslimleri (‹stisnadan vazgeçenler
için)
76. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesi uyar›nca,
metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda ve at›klar›n›n
teslimi KDV’den istisnad›r. Ancak söz konusu istisna
uygulamas›ndan Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 18’inci
maddesi kapsam›nda vazgeçen mükelleflerin bu maddede
say›lan metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda ve
at›klar›n›n tesliminde hesaplanan KDV tevkifata tabi
olacakt›r. Ancak, ifllenmemifl elektrolit olan külçe çinko,
birincil (primer) alüminyum, rafine edilmifl kurflun, elektrolitik
bak›rdan gibi birincil metal mahiyetindeki ürünlerin teslimi
tevkifata tabi de¤ildir.
Yukar›da detay›na yer verilen hurda teslimlerinin Katma
De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/1’inci maddesinde say›lan
kurulufllar (genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri,
belediyeler, köyler, bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
üniversiteler, döner sermayeli kurulufllar, kanunla kurulan
kamu kurum ve kurulufllar›, kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz emekli ve yard›m sand›klar›,
kamu menfaatine yararl› dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tan›nan vak›flar), sermayelerinin % 51 veya
daha fazlas› kamuya ait iflletmeler ve özellefltirme
kapsam›ndaki kurulufllar taraf›ndan yap›lmas› halinde
tevkifat uygulanmayacakt›r.

77. “Hurda” kavram›ndan ne anlafl›lmal›d›r?
86 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde yap›lan aç›klamalara
göre hurda kavram›, her türlü maden, plastik, kâ¤›t ve cam
hurdas›n›, bunlar›n hurda halindeki kar›fl›mlar›n›, aynen
veya onar›lmak suretiyle üretim amaçlar›na uygun olarak
kullan›lamayacak haldeki metal, plastik, ka¤›t ve cam
karakterli her türlü ham, yar› mamul ve mamul maddeyi
ifade etmektedir.
Hurda kavram›n›n iflaret edilen genel anlam› çerçevesinde;
demir, bak›r, alüminyum, pirinç, kurflun, teneke, çelik, çinko,
pik, sar›, bronz, nikel, k›z›l, lehim, mangan-tutya, antimon
ve benzeri her türlü metaller ile bu metallerin alafl›m, bileflim
ve curuflar›, imalathane ya da fabrikalarda imalat s›ras›nda
elde edilen metal k›rp›nt›, döküntü ve talafllar ile standart

d›fl› ç›kan metal ürünler, izabe tesislerinden ç›kan standart
d›fl› metal hammaddeler, yar› mamuller, hadde bozuklar›
ve benzerleri, ”hurda metal” kabul edilecektir.

78. ‹thal edilen hurda metallerin teslimi KDV
tevkifat›na tabi midir?
89 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde yap›lan aç›klamalara
göre, ithal edilen hurda metallerin yurt içindeki ilk sat›fl ve
teslimleri tevkifat uygulamas› kapsam›nda de¤ildir. Bunun
için sat›c› taraf›ndan düzenlenecek faturada bu hususa
iliflkin flerh düflülmesi ve ithalata iliflkin belgelerin bir
fotokopisinin al›c›ya verilmesi gerekmektedir.

79. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Söz konusu metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda
ve at›klar›n›n KDV Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsam›nda
istisnadan vazgeçen mükellefler taraf›ndan tesliminde %90
oran›nda KDV tevkifat› uygulanacakt›r.

80. KDV iade uygulamas› nas›l olacakt›r?
Hurda teslimlerine iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an
iade alacaklar› miktar›na bak›lmaks›z›n; mükellefin
kendisinin, adi, kollektif ve komandit flirketlerde ortakl›k
pay› ile orant›l› olmak üzere ortaklar›n (komandit flirketlerde
sadece komandite ortaklar›n) ithalatta uygulananlar dahil
vergi borçlar›na, SGK prim borçlar›na, inceleme raporu ve
teminat aran›lmadan mahsup edilmektedir. Hurda
teslimlerine iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an ve
inceleme raporu ya da teminat aran›lmadan yerine
getirilecek olan nakden iade taleplerindeki s›n›r 2.000,00
TL’dir.
Hurda teslimlerine iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an
katma de¤er vergisi nakit iade miktar›n›n 2.000,00 TL s›n›r›
aflmas› durumunda, bu s›n›r›n alt›nda kalan k›s›m teminats›z,
aflan k›s›m ise % 100 teminat karfl›l›¤›nda iade edilmekte
söz konusu teminatlar vergi inceleme raporuna veya yeminli
mali müflavirler taraf›ndan düzenlenen KDV iadesi tasdik
raporuna göre iade edilmektedir. YMM tasdik raporu ile
KDV iadesi üst s›n›r›, süresinde düzenlenmifl tam tasdik
sözleflmesi varsa s›n›rs›z; yoksa 306.000,00 TL’dir.

S. Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri
81. Tevkifata tabi ifllemin kapsam› nedir?
As›l olarak tevkifat›n kapsam› hurda metalden elde edilen
külçelerin teslimidir. Alüminyum külçeden nitelik itibariyle
fark› bulunmayan alüminyum alafl›ml› külçe, deoksidan
külçe, yuvarlak ingot (billet) ile külçe halindeki katot ve
ramat teslimlerinde de tevkifat uygulanacakt›r.
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Ancak, ifllenmemifl elektrolit olan külçe çinko, birincil
(primer) alüminyum, rafine edilmifl kurflun, elektrolitik
bak›rdan gibi birincil metal mahiyetindeki ürünlerin teslimi
tevkifata tabi de¤ildir.
Yukar›da detay›na yer verilen hurda teslimlerinin Katma
De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/1’inci maddesinde say›lan
kurulufllar (genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri,
belediyeler, köyler, bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
üniversiteler, döner sermayeli kurulufllar, kanunla kurulan
kamu kurum ve kurulufllar›, kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzelkiflili¤i haiz emekli ve yard›m sand›klar›,
kamu menfaatine yararl› dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tan›nan vak›flar), sermayelerinin %51 veya
daha fazlas› kamuya ait iflletmeler ve özellefltirme
kapsam›ndaki kurulufllar taraf›ndan yap›lmas› halinde
tevkifat uygulanmayacakt›r.

82. ‹fllem üzerinden hesaplanan KDV’ne
uygulanacak tevkifat oran› nedir?
Yukar›da belirtilen hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinde gerçek usulde KDV mükellefleri taraf›ndan
% 90 oran›nda tevkifat yap›lacakt›r.

83. KDV iade uygulamas› nas›l olacak?
Hurda metalden elde edilen külçe teslimlerine iliflkin tevkifat
uygulamas›ndan do¤an iade alacaklar› miktar›na
bak›lmaks›z›n; mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve
komandit flirketlerde ortakl›k pay› ile orant›l› olmak üzere
ortaklar›n (komandit flirketlerde sadece komandite
ortaklar›n) ithalatta uygulananlar dahil vergi borçlar›na,
SGK prim borçlar›na, inceleme raporu ve teminat
aran›lmadan mahsup edilmektedir. Hurda teslimlerine iliflkin
tevkifat uygulamas›ndan do¤an ve inceleme raporu ya da
teminat aran›lmadan yerine getirilecek olan nakden iade
taleplerindeki s›n›r 2.000,00 TL’dir.
Söz konusu teslimlere iliflkin tevkifat uygulamas›ndan do¤an
katma de¤er vergisi nakit iade miktar›n›n 2.000,00 TL s›n›r›
aflmas› durumunda, bu s›n›r›n alt›nda kalan k›s›m teminats›z,
aflan k›s›m ise % 100 teminat karfl›l›¤›nda iade edilmekte
söz konusu teminatlar vergi inceleme raporuna veya yeminli
mali müflavirler taraf›ndan düzenlenen KDV iadesi tasdik
raporuna göre iade edilmektedir. YMM tasdik raporu ile
KDV iadesi üst s›n›r›, süresinde düzenlenmifl tam tasdik
sözleflmesi varsa s›n›rs›z; yoksa 306.000,00 TL’dir.
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IV. Katma de¤er vergisinde tevkifat
uygulayacak kifli veya kurumlar›n
yapmas› gereken ifllemler
84. KDV tevkifat› yapan
sorumlular bu vergiyi nas›l
beyan edecekler?
Tevkifat yapan mükellefler, tevkifat
tutar›n›, teslim veya hizmetin yap›ld›¤›
dönemde vergi sorumlular›na ait 2
No.lu KDV Beyannamesi ile beyan
edecekler ve bu tutar› ayn› döneme
ait 1 No.lu KDV Beyannamesi’nde
indirim konusu yapacaklard›r.

85. KDV mükellefi olmayan
kurum veya kurulufllar
sorumlu tutulduklar› ifllemler
nedeniyle tevkif ettikleri
vergileri nas›l beyan
edecekler?
91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin
A/2 bölümünde say›lan kurum ve
kurulufllar aras›nda gerçek usulde KDV
mükellefi olmayan kurum, kurulufl ve
iflletmeler de mevcuttur. Bu
kurulufllardan KDV mükellefiyeti
olmayanlar mükellefiyetlerini tesis
ettireceklerdir. Sorumlu s›fat›yla
beyanname sadece ifllemin yap›ld›¤›
dönemde verilecek bu kurulufllardan
her ay beyanname istenmeyecektir.

ifllemler dolay›s›yla tevkif ettikleri
katma de¤er vergileri için ayr›ca
beyanname verilmeyecektir.
91 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nin
A/2 bölümünde say›lan kurum ve
kurulufllardan Genel Bütçeli ‹dareler
haricindekilerin tamam› tevkif ettikleri
vergiyi vergi sorumlular›na ait 2 No.lu
KDV Beyannamesi ile beyan edip
kanuni süresi içinde vergi dairelerine
yat›racaklard›r.

87. Bankalar tevkif ettikleri
KDV’ni nas›l beyan edecekler?
Bankalar 91 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤i’nin A/3 bölümünde say›lan
ifllemler dolay›s›yla tevkif ettikleri
katma de¤er vergilerini 2 No.lu KDV
Beyannamesi ile kurumlar vergisi
yönünden ba¤l› olduklar› vergi
dairesine vereceklerdir. Ancak, isteyen
bankalar›n tevkif ettikleri katma de¤er
vergisini flube baz›nda da beyan edip
ödemeleri Katma De¤er Vergisi
Kanunu’nun 43/6’nc› maddesi
çerçevesinde Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan uygun görülmüfltür.

86. Genel bütçeli idareler,
katma bütçeli idareler ve
döner sermayeli kurulufllar
tevkif ettikleri katma de¤er
vergisini nas›l beyan
edecekler?
10 Kas›m 2003 tarihli ve 25285 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan Tebli¤
ile de¤iflik 18 Seri No.lu Muhasebat
Genel Tebli¤i’nin ”II-Di¤er Hususlar”
bölümünde; genel bütçeli dairelerin
yapt›klar› vergi tevkifat› için
beyanname vermeyecekleri
belirtilmifltir. Buna göre, genel bütçeli
idarelerin 91 Seri No.lu KDV Genel
Tebli¤i’nin A/3 bölümünde say›lan
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V. Katma de¤er vergisi tevkifat
uygulamas›na tabi olan mal teslimi ve
hizmet ifalar›n›n sat›c›lar› taraf›ndan
yap›lmas› gereken ifllemler
KDV tevkifat›na tabi ifllemlerden;
88. Tevkif edilen KDV,
faturalarda nas›l gösterilecek?
Tevkifat kapsam›na giren mallar› teslim
ve/veya hizmetleri ifa eden mükellefler
düzenleyecekleri faturada ifllem
bedelini, hesaplanan katma de¤er
vergisini, tevkifat miktar›n› ve tahsil
edilecek toplam mebla¤›
göstereceklerdir.
Örne¤in 100 liral›k tevkifata tabi bir ifl
için tevkifat oran›n›n 1/3 oldu¤u da
dikkate al›n›rsa, fatura;
‹fllem bedeli
Hesaplanan KDV
Toplam
Tevkif edilen KDV (18/3)
Tahsil edilecek toplam tutar

‹flgücü hizmetleri,
Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve
konfeksiyon iflleri,
Turizm acentesi, rehber ve
benzerlerince verilen hizmetler,
‹thalinde veya akaryak›t bayilerinden
al›m›nda KDV ödenmeyen akaryak›t
teslimleri,

fatura tutar› ne olursa olsun KDV
tevkifat›na tabi olacakt›r.

100
+ 18
------118
(-) 6
------112

fleklinde düzenlenecektir. Bu fatura
sat›c› aç›s›ndan, ifllem üzerinden tevkifat
uyguland›¤›n› tevsik eden belge
mahiyetini de tafl›maktad›r.

89. Tevkifat uygulamas›nda
alt s›n›r var m›d›r?
Yukar›da say›lan ve KDV tevkifat›na
tabi mal teslimleri ve hizmet ifalar›nda,
fatura tutar›n›n KDV dahil toplam›n›n
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar›nca
belirlenen fatura düzenleme s›n›r›n›n
alt›nda olmas› halinde tevkifat
uygulanmayacakt›r.
Ancak, fatura düzenleme s›n›r›n› aflan
ifllemlere ait katma de¤er vergisinin
tevkifat zorunlulu¤undan kaç›nmak
amac›yla bedel parçalara ayr›lmayacak,
ayn› iflleme ait bedellerin toplam›
üzerinden tevkifat yap›lacakt›r.
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VI. Ceza ve sorumluluk uygulamas›
90. Tevkif edilen verginin
sorumlu s›fat›yla hiç beyan
edilmemesi veya eksik beyan
edilmesi durumunda ne
olacak?

93. 2 No.lu KDV beyannamesi
ile beyan edilen verginin
ödenmeyip, 1 No.lu KDV
beyannamesinde de indirim
konusu yap›lmamas› gecikme
49 ve 53 Seri No.lu KDV Genel
zamm› uygulamas›n› engeller
Tebli¤leri’nde yap›lan aç›klamalara göre, mi?
sorumlu s›fat›yla beyan›n hiç
yap›lmad›¤›n›n veya eksik yap›ld›¤›n›n
tespit edilmesi halinde hiç ödenmeyen
veya eksik ödenen bu vergiler için
sorumlulara Vergi Usul Kanunu’nun ilgili
maddeleri uyar›nca vergi ziya› cezas›
ve gecikme faizi uygulanacakt›r.

91. Tarh edilen vergi asl›n›n
ödenmesi durumunda ödenen
bu vergi asl› indirim olarak
dikkate al›nabilecek midir?

53 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde
yap›lan aç›klamalara göre, 2 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan edilen tevkifat
tutar›n›n ödenmeyip, 1 No.lu
Beyanname’de de indirim konusu
yap›lmamas›, vergi dairesine süresinde
yat›r›lmayan tevkifat tutar›n›n gecikme
zamm› ile birlikte takibine engel de¤ildir.

94. 2 No.lu KDV beyannamesi
ile beyan edilmeyen verginin,
1 No.lu KDV beyannamesinde
49 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde
de indirim konusu yap›lmamas›
yap›lan aç›klamalara göre, sorumlu
vergi ziya› cezas› uygulamas›n›
s›fat›yla beyan›n hiç yap›lmad›¤›n›n veya engeller mi?
eksik yap›ld›¤›n›n tespiti üzerine bu
vergilerin ikmalen veya re’sen tarh
edilmesi halinde de tarh edilen vergi
asl› indirim konusu yap›labilecektir.
‹ndirim, ikmalen veya re’sen tarh edilen
vergi asl›n›n vergi dairesine ödenmesi
ve ödemenin gerçekleflti¤i takvim y›l›
afl›lmamas› flart›yla kanuni defterlere
kaydedildi¤i dönemde, 1 No.lu KDV
Beyannamesi ile yap›lacakt›r.

92. Sorumlular› taraf›ndan
beyan edilen, ancak vergi
dairesine ödenmeyen tevkifat
tutar› indirim olarak dikkate
al›nabilir mi?
53 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde
yap›lan aç›klamalara göre, indirim için,
tevkifat tutar›n›n beyan edildi¤i 2 No.lu
KDV Beyannamesi’nin vergi dairesine
verilmesi yeterlidir. Beyan edilen tutar›n
vergi dairesine ödenmemesi indirimi
engellemeyecektir. Ancak ödemenin
kanuni süre içinde yap›lmamas› halinde,
6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre
ifllem yap›laca¤› tabiidir.

53 Seri No,lu KDV Genel Tebli¤i’nde
yap›lan aç›klamalara göre, tevkifat
tutar› 2 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan edilmezse ve 1 No.lu KDV
Beyannamesi’nde indirim konusu
yap›lmasa bile gecikme faizi ile birlikte
cezal› tarhiyat uygulanacakt›r.

95. Sorumlu s›fat› ile tevkifat
uygulanan ifllemlerde
müteselsil sorumluluk
uygulamas› nas›l olacak?
70 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤i’nde
yap›lan aç›klamalara göre, Katma De¤er
Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi
gere¤ince, tevkif edilen KDV’yi sorumlu
s›fat›yla vergi dairesine nakden veya
mahsuben ödeyenler, bu ifllemler ile
ilgili olarak önceki safhalarda ortaya
ç›kan verginin Hazine’ye intikal etmemifl
olmas› nedeniyle müteselsil sorumluluk
uygulamas› ile muhatap
tutulmayacaklard›r.
Ancak, pamuk, tiftik, yün ve yapa¤› ile
ham post ve deri teslimleri, büyük ve
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küçükbafl havyan etlerinin (sakatat ve ba¤›rsak dahil)
teslimleri ve turizm acentesi, rehber ve benzerleri taraf›ndan
turist kafilelerini al›flverifl etmeleri için belirli
dükkanlara/ma¤azalara götürme fleklinde verilen
hizmetlerde sat›c›lar, tevkifat uygulanan sat›fllar› ile sat›fl
yapt›klar› al›c›lara ait bir listeyi izleyen ay›n 15’inci gününün
mesai saati bitimine kadar ba¤l› olduklar› vergi dairesine
vermek zorundad›rlar. Bu listeyi vermeyen veya eksik veren
sat›c›lar, al›c›n›n tevkifat tutar›n› beyan etmemesi veya
beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödememesi halinde
Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlar›n›n ödenmesinden
al›c›lar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakt›r.
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VII. Özellik arz eden durumlar
96. Tevkifata tabi olmad›¤›
halde tevkifata tabi tutulan ve
mükellefi (sat›c›s›) taraf›ndan
verginin tamam›n›n beyan
edildi¤i durumda ne yap›lacak?

98. Tevkifata tabi olmad›¤›
halde tevkifata tabi tutulan ya
da yüksek tevkifat oran›
uygulanan ve mükellefi
(sat›c›s›) taraf›ndan verginin
Bu durumda, yersiz tevkifat uygulanan tamam› beyan edilmeyen
mükellef, sorumludan tevkifat›n
ifllemlerde ne yap›lacak?
mahiyetini ve miktar›n› gösteren bir
belge alarak sorumlunun ba¤l› oldu¤u
vergi dairesine dilekçe ile baflvuracak
ve verginin tamam›n› beyan etti¤i halde
yersiz uygulanan tevkifat nedeniyle
verginin tamam›n› tahsil edemedi¤ini
belirterek bu verginin iadesini
isteyecektir.

Tevkifata tabi olmad›¤› halde tevkifata
tabi tutulan ya da yüksek tevkifat oran›
uygulanan ve mükellefi taraf›ndan
tamam› beyan edilmeyen ifllemlerde,
96 numaral› soruda belirtilen flekilde
sorumlunun ba¤l› bulundu¤u vergi
dairesine baflvuru yap›lmak suretiyle
düzeltme yap›lacakt›r.

Tevkifat›n yersiz oldu¤unun anlafl›lmas›
halinde vergi dairesi, mükellefin ba¤l›
oldu¤u vergi dairesinden tevkifata konu
ifllem bedelinin tamamen beyan edilip
edilmedi¤ini yaz› ile soracak, gelen
cevaptan ifllemin tevkifats›z olarak
beyan edildi¤inin anlafl›lmas› üzerine
yersiz olarak tevkif edilen ve ödenen
vergi mükellefe red ve iade edilecektir.

Yap›lan düzeltme ifllemi sonucunda iade
edilen katma de¤er vergisi tutar›
mükellef taraf›ndan iadenin
gerçekleflti¤i döneme ait KDV
beyannamesinin ”‹lave edilecek KDV”
sat›r›nda beyan edilecektir. Bu düzeltme
ifllemi sonucunda vergi ziya› söz konusu
olmad›¤›ndan ceza ve gecikme faizi
uygulanmayacakt›r.

97. Tevkifata tabi olan ve
tevkifata tabi tutulan, ancak
mükellefi (sat›c›s›) taraf›ndan
verginin tamam›n›n beyan
edildi¤i durumda ne yap›lacak?

99. Tevkifata tabi tutulmufl
bir mal veya hizmetin
sorumlular taraf›ndan
sat›c›lara k›smen veya
tamamen iade edilmesi veya
Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi
di¤er nedenlerle bedelde bir
tutulan, ancak verginin tamam› beyan azalma olmas› durumunda ne
edilen ifllemlerde düzeltme talebi tevsik yap›lacakt›r?
edici belgelerle mükellefin ba¤l› oldu¤u
vergi dairesine yap›lacakt›r. Vergi
dairesi düzeltme talebini yerine
getirmek için sorumlunun vergi
dairesinden de bilgi alarak ifllemi
sonuçland›racakt›r.

Daha önce sorumlusu taraf›ndan KDV
tevkifat› yap›larak sat›n al›nan bir mal
veya hizmetin k›smen veya tamamen
iadesi veya çeflitli nedenlerle k›smen
veya tamamen iptali durumunda, ifllem
bedeli (veya bedelin azalan k›sm›)
üzerinden hesaplanan verginin tevkifata
tabi tutulmayan k›sm› üzerinden
düzeltme gerçeklefltirilecektir. Tevkifata
tabi tutularak sorumlu s›fat›yla beyan
edilen ve indirim konusu yap›lan tutarlar
için düzeltme ifllemi yap›lmayacakt›r.
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100. Fiyat fark›, kur fark› ve benzeri nedenlerle
tevkifata tabi ifllemin bedelinde bir art›fl ortaya
ç›kmas› halinde ne yap›lacak?
Fiyat fark›, kur fark› ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi
ifllemin bedelinde sonradan bir art›fl ortaya ç›kmas› halinde,
bu art›fl ile ilgili olarak fatura düzenlenerek katma de¤er
vergisi hesaplanmas› ve hesaplanan katma de¤er vergisi
üzerinden de ifllemin kendisinin ait oldu¤u oranda tevkifat
uygulanmas› gerekmektedir.
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