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Sayı: 2020/A01 
  

Konu: Bakır ve bakır alışımlarına konu ürünlerde KDV tevkifatının 5/10’ dan 7/10’ a 
yükseltilmesinin değerlendirilmesi hakkında.  
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Sayın Armatür Derneği Genel Sekreteri Rabia Savaş, 
  

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 31 Seri Nolu KDV Genel 
Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeler sonucunda, Külçe Metal Teslimleri ile Bakır, 
Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Tesliminde KDV tevkifat oranı, 01 Nisan 2020 
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 5/10 dan 7/10 oranına yükseltilmektedir.  
Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, KDV Kanunu’nun 
(9/1) inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, belirlenmiş işlemlerde alıcılar 
tarafından tevkifat yapılması zorunluluğu getirmiştir. Belirlenmiş işlemlerde 
uygulanacak tevkifat oranı ise Maliye Bakanlığı tarafından işlemlerin özelliğine göre 
sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmektedir.  
KDV tevkifat oranının yükseltilmesi, işleme taraf olan alıcıların Hazineye yatıracağı KDV 
tutarını yükselteceğinden, vergi alacağının daha büyük oranda emniyet alındığı kolaylıkla 
ileri sürülebilir. Ancak tevkifat oranının yükseltilmesi sektörel bazda 
değerlendirildiğinde, her zaman bu sonucu vermeyebilir. Tam tersine daha büyük bir 
Hazine kayıplarına yol açabilmektedir.  
Külçe Metal Teslimleri ile Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Tesliminde 
uygulanmakta olan KDV tevkifat oranı bu anlamda özellik arz etmektedir. Şöyle ki 
özellikle bakır ve bakır alaşımlarından oluşan ürünlerin üretim veya ticaretini yapan 
firmalar açısından değerlendirildiğinde, KDV tevkifat oranı yükselmesi (5/10 dan 7/10 a) 
kayıt dışı işlemlerin çok hızlı bir şekilde artmasına sebebiyet vermektedir.  
Bakır ve bakır alaşımlarından oluşan Külçe Metal Teslimleri ile Ürünler değerli madenler 
olduğundan birim fiyatları yüksektir. Tevkifat oranlarının yükselmesi söz konusu 
ürünlerin alıcıları tarafından bir ay içerisinde Hazineye ödenmesi gereken KDV tutarını 
da yükselteceğinden, alıcı firmalar üzerinde ilave finansman yükü oluşturmaktadır. Bu 
yüzden bir ay içerisinde KDV ödeme gücü bulunmayan firmalar bu durumda tamamen 
veya kısmen kayıt dışı işlemleri tercih edebilmektedirler. 



Sektörde vadeli satışların ortalama (90, 120, 180, 240 vb. gün) olduğu düşünüldüğünde, 
tevkifatla birlikte bir ay içinde ödenecek KDV nin alıcı firmalar üzerinde nasıl bir 
finansman yükü getireceği daha iyi değerlendirilecektir. 
Bakır ve bakır alaşımlarından oluşan Külçe Metal Teslimleri ile Ürünlerin satıcıları 
açısından değerlendirildiğinde de KDV tevkifat oranın yükselmesi, talep edilecek KDV 
iade tutarını da yükseltmektedir. Tevkifatlı satışlar nedeniyle oluşan KDV iade talepleri, 
vergi dairelerinde ortalama 3-4 ay gibi bir sürede sonuçlandırıldığından, satıcıların 
alımlarında yüklendiği KDV nin geri alınması süreci de önemli bir finans yükü 
getirmektedir. Tevkifat oranın yükselmesi bu finans yükünü daha da arttırmaktadır. 
Bilindiği üzere, ülkemizde firmaların birçoğu özkaynaklardan ziyade, yabancı kaynaklarla 
finanse edilmektedirler. Finans sıkıntısı yaşayan firmaların üzerinde oluşacak ilave finans 
yükü işletmeleri çok zor durumda bırakacaktır. Banka kredileri ile faaliyetlerini çok zor 
şartlar altında devam ettirmek zorunda kalan küçük ve orta boy işletmeler üzerinde 
oluşacak ilave finans yükü, söz konusu firmaları çok daha zor durumda bırakacaktır.  
Ekonomik faaliyetlerin bir kısmının kayıt dışına yönelmesi Hazineye büyük zararlar 
vermektedir. Kayıt dışına çıkan işletmeler KDV ve Kurumlar vergisi başta olmak üzere 
birçok vergi açısından Hazine kaybı oluşturmaktadır. 
Yapılan açıklamalar nedeniyle, 31 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Külçe Metal 
Teslimleri ile Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Tesliminde KDV tevkifat 
oranı 01 Nisan 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde 5/10 dan 7/10 oranına 
yükseltilmesi hususunun tekrardan değerlendirilerek, tevkifat oranın 5/10 da kalacak 
şekilde devam ettirilmesi gerekliliğini ve bundan sonra alınacak kararlarda tüm sektörle 
yapılacak ortak bir fikir birliği ile sonuca varılması hususunu takdirlerinize arz ederiz. 
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