SİRKÜLER NO: YORDAM–2021/S–32

İST. 05.07.2021

HİZMET TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği „nde yapılan düzenlemelerle, bazı hizmet
teslimlerinde uygulanan KDV tevkifat zorunluğu genişletilmiş. Yapılan yeni düzenleme ile
uygulama şartları ve KDV tevkifat alt sınırı değiştirilmiştir. (03.06.2021 tarih ve 31500 Sayılı
R. Gazetede Yayınlanan 36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)
01.07.2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak düzenlemelere ilişkin ayrıntılı
açıklamalara; ilgili tebliğde yer verilmiş olup, bu sirkülerimiz ise özet bilgilere yer
verilmiştir.(Konuya ilişkin ilk düzenleme 08.03.2021 tarih YORDAM–2021/S–23 sayılı
sirkülerimizde yayımlanmış olup, bu sirkülerde yapılan değişiklikler taralı şekilde aşağıda
gösterilmiştir.)
Tebliği ile tevkifata konu işlemlerde özet olarak aşağıdaki değişiklikler olmuştur;
-

Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” satırı “Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “- Sigorta ve reasürans şirketleri,”
satırı “- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiştir.

-

Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna
düzenlenen sağlık hizmetleri KDV tevkifat kapsamından çıkartılmıştır.

-

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin(fatura toplamının) KDV
dâhil bedeli 1.000,-TL den 2.000 TL çıkarılmıştır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı
tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup,

yapmak

üzere

sorumlu

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile
köylere hizmet götürme birlikleri,
-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
kurulan kamu kurum ve kuruluşları
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
- Sendikalar ve üst kuruluşları,
- Vakıf üniversiteleri,
- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
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- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,*
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün
borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan
(tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.‟nde işlem gören şirketler,
-Kalkınma ve yatırım ajansları. Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği
kurumları, yukarıda sayılan belirlenmiş alıcalar olarak değerlendirilmez.
-Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dâhil
profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.
A. Hizmetlerde Kısmi Tevkifat Uygulaması
-

-

-

Mali İdarece belirlenen işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı,
alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan
kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi
gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.
Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı
olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat
yapılmayacaktır.
Bu bölümde yer verilen kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı "hizmet"
mahiyetinde olup, "mamul teslimleri" mahiyetindeki işlemler bu bölüm kapsamına
girmemektedir. Bu nedenle, bu bölüm kapsamında tevkifat uygulayacak alıcıların
tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan yapacakları mal
alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, bu bölüm kapsamına giren hizmetleri
ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mallara ait tutarlar hizmet bedelinden
düşülmeyecek; tevkifat, kullanılan mallara ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam
hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarına göre belirlenecektir.
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Teslimlerde Uygulanacak Tevkifat Oranı
Hizmetin Türü
a)KDV mükellefleri b)Belirlenmiş alıcılar
KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan
4/10
4/10
yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen
mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen
--4/10
Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri
--9/10
Hizmetler
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil,
--7/10
Bakım ve Onarım Hizmetleri
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri
--5/10
İşgücü Temin Hizmetleri
9/10
9/10
Yapı Denetim Hizmetleri
9/10
9/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri,
7/10
7/10
Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık
Hizmetleri
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma /
9/10
--Götürme Hizmetleri
Profesyonel Spor Kulüplerinin (şirketleşenler dahil)
9/10
9/10
Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu
İşlemleri
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
9/10
9/10
Yük Taşımacılık Hizmetleri (kargo işletmeciliği yetki
2/10
2/10
belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo
taşıma işleri hariç)
Servis Taşımacılık Hizmetleri
5/10
5/10
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
--7/10
Ticari Reklam Hizmetleri
3/10
3/10
Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare,
kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve
kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta,
reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile
kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz
konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. (sağlık hizmet sunucuları tarafından
verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde
Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması
Tablo: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme
Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları
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* Hizmetin, belirlenmiş alıcılarda sayılanlara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate
alınarak tevkifat uygulanacaktır
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B. Mamul Teslimleri Kısmi Tevkifat Uygulaması
a) KDV mükellefleri
b) Belirlenmiş alıcılar
Mamul Cinsi
Tarafından Uygulanacak Tevkifat Oranı
Her Türlü Hurda Metallerden Elde Edilen Külçeler
7/10
7/10
İle Hurda Metallerden Elde Edilenler Dışındaki
Bakır, Çinko, Alüminyum Ve Kurşun Külçelerinin
Teslimi
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin
7/10
7/10
Teslimi
İstisnadan Vazgeçenlerin Metal, Plastik, Lastik,
7/10
7/10
Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda Ve Atıklarının Teslimi
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda
9/10
9/10
ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde
Edilen Hammadde Teslimi
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve
9/10
9/10
Deri Teslimleri
Ağaç ve Orman Ürünleri (artık, talaş ve kırpıntı)
5/10
5/10
Teslimi
Diğer Teslimler KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve
Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve
benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı
uygulanır.

C. Tevkifat Uygulamasında Sınır
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin(fatura toplamının) KDV dahil
bedeli 2.000 TL sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel
parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması
halinde tevkifat yapılır.
D. Belge Düzeni
Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem
Bedeli”, “Hesaplanan KDV”, “Tevkifat Oranı”, “Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV
Tutarı”, “Tevkifat Dahil Toplam Tutar” ve “Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken
Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilir.
Örnek: KDV hariç 3.000 TL tutarındaki (% 18) oranında KDV‟ye tabi bir işlem (3/10)
oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
İşlem Bedeli
:
3.000 TL
Hesaplanan KDV
:
540 TL
Tevkifat Oranı
3/10
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV
162 TL
Tevkifat Dahil Toplam Tutar
3.540 TL
Tevkifat Hariç Toplam Tutar
3.378 TL
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E. Tanımlar
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve EtütProje
Hizmetleri Kapsamı;
- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro,
viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji
santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine
ilişkin her türlü inşaat işleri.
- Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye,
ısıtmasoğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana
dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj,
yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla
ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları
halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.
- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral
harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler.
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler kapsamına;
- Piyasa etüt-araştırma, - Ekspertiz, - Plan-proje, - Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda
sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir. Yapım işlerinden
bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral
harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler
bu bölüm kapsamında değerlendirilir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu
teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla
eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir. Avukatların hukuki
ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili
olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat
kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir.
Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu
iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat
uygulanır. Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç,
makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da
tevkifata tabidir. Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri
hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmez.
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri;
Yukarıdaki gösterilen belirlenmiş alıcıların faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine,
teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır.
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri
Yukarıdaki gösterilen belirlenmiş alıcıların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu
sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını
kapsamaktadır. Bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluşturulan sisteme dâhil
işyerlerinde yeme-içme hizmeti teminine imkan veren yemek çeklerinin (karnelerininbiletlerinin) bedeli üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tabi tutulmaz. Ancak, yemek servis
hizmetinin hizmeti alan idare, kurum veya kuruluşun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini
satan firma tarafından verilmesi halinde tevkifat uygulanır. Yemek servis hizmetinin, bu
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hizmetin verildiği mahallere (lokanta, restoran ve benzeri yerlere) gidilmesi suretiyle alınması
ve hizmete ait faturanın belirlenen idare, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmesi halinde de
tevkifat kapsamında işlem tesis edilir.
İşgücü Temin Hizmetleri
Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları
işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin
etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer
kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu tür hizmetler, esas
itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü
altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.
Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya
hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa
edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat
uygulanmayacaktır
Yapı Denetim Hizmetleri
Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri
oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda
değerlendirilir.
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve
Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
- Deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve
konfeksiyon işleri (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve
benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil),
- Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil)
dikim işleri (söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan
hizmetler hariç)
- Bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri girmektedir.
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri
Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli
dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar
oranda
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
- Sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil)
suretiyle reklâm gelirleri,
- Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri, Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin
verilmesinden dolayı isim hakkı, gelirleri
-Amatör kulüplere yapılacak bu tür ödemeler tam tevkifata tabi tutulacaktır.
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
- Bina temizliği,
- Sokak temizliği,
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- Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,
- Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,
- Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,
- Haşere mücadelesi,
- Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği,
-ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da
temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabidir.
Taşımacılık Hizmetleri (Yük ve Servis Taşımacılığı)
Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla
ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile
karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi
mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı
kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf,
bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı,
etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd
gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler
tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında
tevkifata tabidir.
Ticari Reklam Hizmetleri
Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin
satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna
etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve
benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.
Külçe Metal Teslimleri
Her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki
bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük
ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilir. Yukarıda
belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum,
magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın,
külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanır.
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi
Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve
alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha,
tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit
ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara,
toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir.
Hurda ve Atık Teslimi (İstisnadan Vazgeçen)
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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 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, konfeksiyon kırpıntıları§ teslimleri de tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon
Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının
çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık
niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında
hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin
teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri
- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik,
yün ve yapağı,
- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki
koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen,
Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin, tesliminde tevkifat
uygulanır.
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi
Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç,
tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık,
doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu
ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat
uygulaması kapsamındadır. Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde
olmayan; mobilya, kapıpencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta,
lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmaz.
Önemli Not; Tam tevkifat uygulaması önceden olduğu gibi sorumlu sıfatı kapsamında KDV2
beyan ve ödeme devam etmektedir. Örneğin; araç kiralama, amatör spor kulüplerine yapılan
reklam ödemeleri, yurtdışı hizmet faturalarına gibi…
SAYGILARIMIZLA ...
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