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Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ 

21.04.2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 
Tebliğ ile yapılan bazı değişiklik ve düzenlemelere kısaca aşağıda yer verilmiştir.  
 
•  İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirildi 
Yapılan düzenleme doğrultusunda, 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 ödeyecekler. 

Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin 
aynı süreyle yenilenmesi gerekecektir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

(Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi: 1 Mayıs 2022) 
 
• Demir- çelik ürünlerinin teslimi tevkifat kapsamına alındı 
Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin 

(I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak. 
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. 

(Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi: 1 Mayıs 2022)  
 
• Mükelleflerin, nakden veya mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu veya 

teminat aranmaksızın yerine getirilecek olan kısmı 5.000 TL’den 10.000 TL’ye yükseltildi. 
(Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi: 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade 

taleplerine uygulanmak üzere 21 04.2022) 
 
• İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedelinin % 10’una kadar devreden KDV tutarı 

ile sınırlı olarak iade talep edilebilecek 
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 edebilecekler. 

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

(Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi: 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade 
taleplerine uygulanmak üzere 21 04.2022) 

 
• Perakende teslimin tanımı yeniden düzenlendi 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-1.1.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirildi. 
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“Perakende teslim, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile 
işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile 
işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de 
perakende teslim sayılır.” 

 
• Konut teslimlerinde bağımsız bölüm net alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 

“Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre hesaplanacak 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde bağımsız bölüm net alanı; 
“3) Bağımsız bölüm net alanı: İçerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki 

boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alanı (Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 santimetreyi 
geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız 
bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 metre yüksekliğinden az 
olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, 
hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dâhil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, 
çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar ile aynı katta veya farklı katta 
olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. 
Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması 
halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.)” 

şeklinde açıklanmıştır. 
(Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi: 1 Mayıs 2022) 
 
• İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel 

matrah uygulanarak satın alınan binek otomobillerin tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 
oranında KDV hesaplanacak 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.5.) bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki paragraf eklendi. 

“Öte yandan, 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı 
ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının 
%18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka 
bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygulanarak satın 
alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı 
üzerinden %1 oranında KDV hesaplanır.” 

 
Saygılarımızla. 
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