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İstanbul, 23.04.2022   

DUYURU 554 
   

Konu: Demir-çelik ve alaşımı ürünlerde KDV tevkifatı, imalatçıların mal ihracatında yeni 

KDV iadesi yöntemi, isteğe bağlı KDV tevkifatı ve yıllık işletme cetveline ilişkin hatırlatma hk. 

 

1. 01 Mayıs 2022 Tarihinden İtibaren Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde 4/10 

Oranında KDV Tevkifatı Uygulanacaktır 

21.04.2022 Tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) uyarınca, 01.05.2022 

tarihinden itibaren demir-çelik ve alaşımlarından mamul, bir sonraki paragrafta belirtilen 

ürünlerin tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

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.  

Bu kapsamda 1 Mayıs 2022 tarihinden sonra satın alınacak örneğin inşaat demirleri 

ve çelik levhaları için alıcılar (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulamalıdır. 

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. 

 

2. İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Seri No: 41) uyarınca, Mayıs ayı başından itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine 

uygulanmak üzere sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden 

imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat 

bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilirler. 

Bu uygulama ihtiyari olup, uygulamadan Tebliğin (II/A-8.3.) bölümünde tanımlanan 

imalatçılar faydalanabilir. 
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Bu uygulama kapsamındaki mallara ilişkin istisnanın kapsamı ve beyanı Tebliğin (II/A-

1.1.1.), istisnanın tevsiki Tebliğin (II/A-1.1.2.), ihraç edilen malların geri gelmesi Tebliğin (II/A-

1.1.3.) bölümlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütülür. 

Bununla birlikte, imalatçılar bu uygulama kapsamındaki işlemlerini, ilgili dönem KDV 

beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna 

Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-

1.1.4.2.)]” satırını kullanmak suretiyle beyan ederler. Bu satırdaki “Yüklenilen KDV” sütununa, 

ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmaksızın, ihracat bedelinin % 10’unu 

aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılır. 

Öte yandan, ihraç edilen malların geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi 

için, bu uygulama kapsamında iade edilen tutarların gümrük idaresine ödenmesi veya bu tutar kadar 

teminat gösterilmesi gerekir. 

İmalatçılar bu bölüm kapsamında, Tebliğin (II/A-8.3.) bölümünde belirtilen imalatçı 

belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade 

talep edebilirler. İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile 

bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilir. Dolayısıyla, 

imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda 

iade uygulanmasına engel değildir. İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri 

mallar için bu uygulamadan yararlanamamakla birlikte, söz konusu mallar için Tebliğin (II/A-

1.1.4.1.) bölümü kapsamında yüklenilen KDV’nin iadesini talep edebilirler.  

Aynı dönemde imalatçıların 3065 sayılı Kanunun 11/1-c veya geçici 17 nci maddeleri 

kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerinin de bulunması, doğrudan ihraç ettikleri mallar bakımından 

bu uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil etmez. 

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV 

ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, 

ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülür. İade edilecek KDV kalan tutar 

dikkate alınarak belirlenir.  

Bu bölüm kapsamında iade talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak 

iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün 

değildir. Ancak imalatçılar, bu uygulama yerine imal ettikleri ürünlerin ihracatına ilişkin olarak 

yüklenilen KDV’nin iadesini Tebliğin (II/A-1.1.4.1.) bölümü kapsamında talep edebilirler. Ayrıca 

bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi 

uygulamasından faydalanabilirler. 

İade 

İmalatçıların mal ihracatından kaynaklanan bu kapsamda yapacakları iade taleplerinde 

aşağıdaki belgeler aranır: 

- Standart iade talep dilekçesi 

- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece 

bir defa verilmesi yeterlidir.) 

- İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) 

- Satış faturaları listesi 

- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem 

formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, 

gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan 

teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük 

idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi) 

- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi 

- İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV 

listesi (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki 

dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan 

edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.) 

- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu 
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Mahsuben İade 

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz 

edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat 

aranmadan yerine getirilir. 

Nakden İade 

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi 

inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Süresinde düzenlenmiş YMM 

Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır. 

İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 

100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre 

yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi 

inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 

 

3. İsteğe Bağlı KDV Tevkifatı 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Seri No: 41) uyarınca 01.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mükellefler yazılı bir 

sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) ve 

(I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde belirtilen işlemlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü ile (I/C-

2.1.3.3.7.) bölümündeki işlemler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler. 

Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde 

sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan 

vazgeçilmesi mümkün değildir. 

Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı 

mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme 

uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı 

oldukları vergi dairesine verirler. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin 

KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir. 

Alıcıların isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında sözleşme düzenlemediği 

satıcılar ile olan işlemlerinde, genel hükümlere göre işlem tesis edileceği tabiidir. 

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV, 

2 No.lu KDV Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” kulakçığının, “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat 

Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda beyan edilir. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana 

ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulur. “Matrah” alanına, işlemin KDV 

hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilir. Alıcı tarafından tevkif edilen 

KDV tutarını gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanır. 

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan satıcı mükellefler ilgili 

döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapar. Birinci kayıt, “Matrah” 

kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-

Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren 

İşlemler” tablosuna yapılır. 

İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi 

yapılabilir. Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade talepleri, her bir işlem için Tebliğin (I/C-

2.1.5.) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. İade taleplerinin yerine 

getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen 

KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranır. 

Bu uygulama kapsamında işlemi bulunanlar düzeltme işlemleri bakımından Tebliğin (I/C-

2.1.4.), tevkifata tabi tutulan verginin iadesi bakımından Tebliğin (I/C-2.1.5.), bildirim ve müteselsil 

sorumluluk bakımından Tebliğin (I/C-2.1.6.) bölümlerindeki açıklamalara tabidir. 
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4. Yıllık İşletme Cetveli 05.05.2022 Tarihine Kadar Verilmelidir 

İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve E-78722157-

120.02.02-3498830 sayılı yazısında duyurduğu üzere 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi 

sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık 

İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web 

sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş 

yapmaları zorunludur. Ancak 30 Nisan 2022 tarihinin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, 

işletmelerin, 2021 yılına ait yıllık işletme cetvellerini verme süresi 05 Mayıs 2022 tarihi sonuna 

kadar uzatılmıştır. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi 

sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2022 yılı içerisinde 2.356 

(İkibinüçyüzellialtı) TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, 

yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere 

bırakmadan yerine getirmeleri önem arz etmektedir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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