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Sayı : BBDAS/2022-61
Konu : Demir Çelik Külçelerinin ve Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması
Başladı
“41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
ile; 01.05.2022 tarihinden itibaren “Demir-Çelik Külçelerinin ve Ürünlerinin”
tesliminde KDV tevkifatı uygulamasına başlanılmış olup, konuya ilişkin detaylı
açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
1- Demir-Çelik Külçelerinin Tesliminde KDV Tevkifatı:
-

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara (belirlenmiş alıcılar ile KDV
mükelleflerine) tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır.

-

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik,
alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden
üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmaz, bu
safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden
elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat
uygulanır.

-

Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda
metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve
kurşun külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot
teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilir.
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2- Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı:
-

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde
belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara
(belirlenmiş alıcılar ile KDV mükelleflerine) tesliminde (4/10) oranında KDV
tevkifatı uygulanacaktır.

-

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan
teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk
tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise
tevkifat uygulanır.

-

Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan,
diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte
kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her
safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

-

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim
edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük
beyannamesi bilgilerine yer verilir.

-

Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal
firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”
açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

-

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden
üretilen demir çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat
demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı
(levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve
kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

-

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida,
somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay,
bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.
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3- Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Uygulanan Tevkifattan Doğan KDV
İadeleri:
-

Mahsuben iade talepleri; miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM
raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

-

10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri; teminat, vergi inceleme raporu ve
YMM raporu aranılmadan yerine getirilir,

-

10.000 TL’yi ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu
sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 10.000 TL’yi aşan kısım
için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre
veya YMM raporu ile çözülecektir.

4- Demir-Çelik Külçeleri ve Ürünleri Teslimlerinde Uygulanacak Tevkifat
İşlemlerinde Kullanılacak Tevkifat Kodları:
Demir-çelik külçeleri ve demir-çelik ürünlerinin teslimlerinde durumuna göre
aşağıdaki Tevkifat Kodları kullanılacaktır.
-

617- Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri

-

618- Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik,
Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimleri

-

627- Demir Çelik Ürünlerinin Teslimleri

Saygılarımızla.
BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin
özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili
kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek
zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
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