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                                                                          T.C. 
                                                     GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
                                            DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
                                             (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 
  
    
Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.01-130[9-2012/289]-466  Tarih : 10/08/2012  
Konu : Bakır tel teslimlerinden kaynaklanan KDV iade uyg.   

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik 
numaralı mükellefi olduğunuz, elektrolitik bakır tel üretimi ve ticareti ile iştigal ettiğiniz, 
tevkifata tabi bakır ürünlerinin tesliminden kaynaklanan katma değer vergisi iade 
alacaklarınızın yüzde yüz teminat mektubu karşılığında nakden iadesinde, alıcılara 
düzenlenen faturalarda gösterilen KDV nin tevkif edilen kısmının alıcılar tarafından beyan 
edilip ödemenin yapıldığına dair belgenin aranıldığı bu uygulamanın zaman alıcı ve 
mağduriyetinize sebep olduğu belirtilerek, yüzde yüz teminat mektubu verilmesini takiben 
teminat tutarı kadar alacağın ödeme belgesi aranmaksızın yapılması hususunda 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi 
alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi 
alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. 

            Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "3.3.2.1. 
Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı"   başlıklı bölümünde; 

            "Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından 
mamul, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde 
sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

            ..... 

            3.3.2.2. Kapsam 

            3.3.2.2.1. Tevkifat kapsamına, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, 
alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, 
şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri girmektedir. 

            ......  " açıklamaları yer almaktadır. 

             Yine aynı Tebliğin "5. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ" başlıklı 
bölümünün "5.1. GENEL AÇIKLAMALAR" kısmında; 

            "5.1.1. Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade 
edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile 
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beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi 
dairesine vermiş olması zorunludur. 

            İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile 
beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. 

            Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin harcama 
yetkilisince onaylanmış olması gereklidir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme 
aranmayacaktır. 

            5.1.2. İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif 
edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi 
tutulan KDV'den fazla olmayacaktır. 

            5.1.3. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde vergi 
dairelerince; 

            - iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait    
internet vergi dairesi liste alındısı, 

            - tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, 

            - tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste 

            aranacaktır. 

            İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV 
beyannamesi ve eki "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim"in 
verilmiş olması zorunludur. 

            İade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla yukarıda 
belirtilen belgelerin ibrazı şarttır. (Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve indirilecek 
KDV listesi Gelir İdaresi Başkanlığınca öngörülen şekil ve içeriğe uygun olarak internet vergi 
dairesi aracılığıyla gönderilecektir. İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listeler ayrıca 
kâğıt ortamında vergi dairesine ibraz edilmeyecektir.) 

            5.1.4. İade talepleri, Tebliğin (5.1.3.) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça 
hüküm ifade etmez. 

            5.1.5. Vergi inceleme raporu (VİR), Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu 
(YMM Raporu) ve/veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri, bunların eksiksiz ibraz 
edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır. 

            Aynı şekilde, teminat veya YMM Raporu ile yapılacak mahsuben iade talepleri, diğer 
belgelerle birlikte bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte, geçerlilik kazanacaktır. VİR 
sonucuna göre sonuçlandırılacak mahsuben iade taleplerinde ise mahsup talep dilekçesinin 
vergi dairesine verildiği tarih itibariyle iadeye hak kazanılacaktır." düzenlemesine yer 
verilmiştir. 

            Buna göre, kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade 
edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile 
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beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi 
dairesine vermiş olması zorunludur. 

            İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile 
beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. 

            Bu itibarla, firmanızın tevkifata tabi bakır ve bakır alaşımlarından mamul ürün 
teslimlerinden doğan nakden veya mahsuben iade taleplerinin iadeye esas belgelerin tam 
olarak süresinde vergi dairesine ibraz edilmesi ve tevkif edilen KDV nin de alıcılar tarafından 
2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip tahakkuk ettirilmiş olması halinde, ayrıca ödeme 
şartı aranmaksızın genel esaslara göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. 

 
  

Saygılarımızla,  
YMM Kamber Gezginci                            Av.Seda Çalışkaner (Gezginci) 
kamber@kambergezginci.com.tr                           seda@kambergezginci.com.tr 
info@kambergezginci.com.tr                                       seda@caliskaner.av.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı 
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel 
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık 
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b  yer alan 
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği 
nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik 
sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir. 
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