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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 04.03.2020 

        Sayı  : 2020/39 

                                                                    

 Değerli Müşterimiz;                                                       
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. Bazı Teslimlere İlişkin KDV Tevkifatı Oranları Değiştirilmiştir. 

 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Ödemelerde Aranan “Borcu Yoktur” 

Yazısı İçin Belirlenen Ödeme ve Azami Borç Tutarı 2.000 TL’den 5.000 TL’ye 

Çıkarılmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. Bazı Teslimlere İlişkin KDV Tevkifatı Oranları Değiştirilmiştir. 

 

            31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ ile bazı malların tesliminde, teslim alanlar tarafından 

uygulanacak KDV tevkifatı oranları değiştirilmiştir. (03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı R.G.) 

 

           Tevkifat konusu bu teslimler ve bunlara ilişkin eski ve 01.04.2020 tarihinden sonraki 

teslimlerde uygulanacak yeni tevkifat oranları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. 
 

 

Tevkifat Konusu 

 

Teslim Önceki 

Oran 

Yeni Oran 

Külçe metallerin teslimi, (5/10) (7/10) 

Bakır ve alaşımlarından, çinko ve 

alaşımlarından, alüminyum ve 

alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından 

mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, 

levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, 

boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve 

benzerleri, çinko  

oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, 

tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, 

saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun 

monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri, 

 

 

 

 

 

(5/10) 

 

 

 

 

 

(7/10) 

İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, 

lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları 

ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi, 

 

 

(5/10) 

 

 

(7/10) 
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2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Ödemelerde Aranan “Borcu 

Yoktur” Yazısı İçin Belirlenen Ödeme ve Azami Borç Tutarı 2.000 TL’den 5.000 

TL’ye Çıkarılmıştır. 

 

          Seri A/Sıra 1 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi kurum ve kuruluşların; 

 

         -Kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine yapacağı ve 2.000 TL’nı geçen bazı 

ödemelerde, 

 

         -Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının 

bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge (Borcu Yoktur 

Yazısı) aranılması, 

 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

          Yine aynı Tebliğ uyarınca hak sahibinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil 

dairelerine olan vadesi geçmiş borçlarının toplamı 2.000 TL’nı geçmiyorsa hak sahibinin 

vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kabul edilmektedir. 

 

          Seri: A Sıra No: 12 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (RG. 03.03.2020/31057) ile bu tutarlar iş bu Tebliğ’in yayım tarihi 

olan 03.03.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL’na çıkarılmıştır. 

 

          Buna göre 03.03.2020 tarihinden sonra yapılacak kapsama giren ödemelerde; 

 

        -Ödeme tutarının 5.000 TL’nı aşmaması durumunda borcu yoktur yazısı talep 

edilmeyecek,  

 

        -Bu tutarı geçen ödemelerde ise hak sahibinden talep edilen borcu yoktur 

yazısına göre vadesi geçmiş borç toplamının 5.000 TL’nı aşmaması durumunda hak 

sahibinin vadesi geçmiş borcunun olmadığı, 

 

 kabul edilecektir. 

 

                           Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


