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İstanbul, 25.10.2022  

DUYURU 567 
   

Konu: Demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan KDV tevkifatı oranının yükseltildiği 
ve KDV uygulamalarına ilişkin diğer değişiklikler hk. 

 
25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile KDV uygulamasında 
önemli değişiklikler yapılmıştır.  

 
1. Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Uygulanan Kdv Tevkifatı Oranı Yükseltildi 

ve Borsa İstanbul A.Ş.’de İşlem Gören Şirketler Tarafından Teslimler de 
Kapsama Alındı 

 
 Bilindiği üzere Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, tesliminde (4/10) oranında 

KDV tevkifatı uygulanmaktadır. 
Yapılan değişiklik ile düzenlemedeki “(4/10)” ibaresi “(5/10)” olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören 
şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanması düzenlenmiştir. 

Değişiklikler 01.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
2. Gıda Maddelerine İlişkin İndirimli Orana Tabi  İşlemlerde İade Uygulaması 

Ocak-Haziran Dönemleri İçin de Nakden Yapılabilecek 
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünde yapılan değişiklik 

ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan 
malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en 
erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla 
nakden yapılması uygun görülmüştür. 

Düzenleme uyarınca 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) 
bölümü kapsamında yer alan malların teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarı, Tebliğin 
(III/B-3.1.1.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran 
dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanır. Benzer şekilde, 10.000 
TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre 
sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına 
intikal ettiği tarihte yapılır. 

Değişiklik 01.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
3. Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin İndirim Konusu Yapılacağı Döneme 

İlişkin Açıklama 
 

Bilindiği üzere tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat 
uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu 
sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV 

http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/


ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:37/14 UBM Plaza Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com  
 

Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV Beyannamesi 
olacaktır.  

Yapılan düzenleme ile sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, beyanın yapıldığı ay içinde 
verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi sorumlu sıfatıyla 
KDV beyanının kanuni süresinde verilmiş olmasına bağlanmıştır ve açıklayıcı olması için örneğe 
şu ifadeler eklenmiştir: 

“2 No.lu KDV Beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse ve 
tevkif edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 Eylül tarihinde ödenirse söz konusu KDV, en erken 
ödemenin yapıldığı Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu 
yapılabilecektir.” 

 
4. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal ve 

Hizmet Alımları ile İlgili Kur Farkları 
 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine “istisna kapsamındaki işlemin 
gerçekleşmesinden sonra işleme ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili kur farkları” konusunda 
aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir. 

 
“Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin 

mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine 
kur farkı ortaya çıkabilmektedir. 

Mükellef aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna 
kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil 
edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri 
sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı 
üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına 
dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir. 

Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak 
lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem 
beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin 
lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın 
iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının 
ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade 
işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir 
düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.” 

 
Durum bilgilerinize sunulur. 

Saygı ile, 
ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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