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KDV Tevkifat Uygulamasındaki Değişikliklere İlişkin 

122 Seri No’lu KDV Genel Tebliği 

 
KDV tevkifat uygulamasındaki değişiklikleri içeren 122 Seri No’lu KDV Genel 

Tebliği 26.02.2013 tarih 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Tebliğ 117 Seri No’lu Tebliğ’deki düzenlemelerde bazı değişiklikler getirmiştir. 

 
Yapılan değişiklikler 01.03.2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 
 
1- Kurşun külçe teslimleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Kurşun külçelerin 

ithalatçıları ve ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde 
tevkifat uygulanmayacak, ithalatçı veya cevherden üretim yapanlardan satın alınan veya hurda 
metallerden elde edilen kurşun külçelerin her safhadaki tesliminde 7/10 oranında tevkifat 
uygulanacaktır. 

 
2- Kurşun ve alaşımlarından mamul anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, 

tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, çubuk, lama, tel ve benzerleri, tuğla, mühür, yaprak, plaka, 
folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin 
117 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde sayılan kişi ve kuruluşlara tesliminde 
5/10 oranında tevkifat uygulanacaktır. 

 
3- Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin tesliminde uygulanacak tevkifat 

oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce bakır, çinko ve alüminyum teslimlerinde 7/10 
oranında tevkifat uygulanıyordu). 

 
4- KDV Kanununun 17/4-g maddesindeki istisnadan vazgeçerek KDV hesaplayan 

mükelleflerin lastik ve kauçuk hurda ve atıklarının teslimi KDV tevkifatına tabi tutulmuş ve 
metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde uygulanacak tevkifat 
oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce istisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, kâğıt, cam 
hurda ve atıklarının tesliminde 9/10 oranında tevkifat uygulanıyordu). 

 
5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak 

belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu). 



6- 01.03.2013 tarihinden itibaren yapılacak iade taleplerine uygulanmak üzere, kısmi 
tevkifat uygulanan işlemlerde vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranmaksızın 
nakden veya mahsuben iade yapılmasına ilişkin üst limit 4.000 TL olarak belirlenmiştir (Daha 
önce bu limit 2.000 TL olarak uygulanıyordu). 

 
7- 1 No’lu KDV beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan 

KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No’lu KDV beyannamesine göre tahakkuk eden 
KDV borcuna mahsup edilebilecektir. 

 
8- Kısmi tevkifat uygulamasından doğan mahsuben iade taleplerinde, gerekli 

belgelerin tamamlanması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi durumunda (rapor 
kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) iade talep dilekçesinin verildiği tarih 
itibariyle mahsup işlemi yapılacak, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade 
tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen 
süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır. 
 
 

Söz konusu tebliğin tam metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir. 
 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/
02/20130226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130226.htm 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
 


