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         İstanbul, 31/01/2008 

 

ALFA 

GENELGE 

2008/20 

 

 Konu :  Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması 
 

 

2007/33 Sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı  ile Katma Değer Vergisi Oranlarının yer aldığı 2002/4480 sayılı Kararname ekindeki 

I ve II sayılı listelerde bazı değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda, “Fason olarak yapılan 

tekstil ve konfeksiyon işleri”nde daha önce % 18 olarak uygulanmakta olan katma değer 

vergisi oranı 01.06.2007 tarihinden itibaren % 8’e düşürülmüştü. 

 

Öte yandan, KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 51 Seri No.lu 

KDV Genel Tebliğinin (II) numaralı bölümü ile getirilen ve kapsamı söz konusu Genel 

Tebliğin (II/A) bölümü, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen, fason 

olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi 

tevkifatı yapılmaktaydı.  

 

Konuyla ilgili olarak, 30.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 105 Seri Nolu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliği ile anılan düzenlemeler kapsamında fason olarak yaptırılan 

tekstil ve konfeksiyon işlerinde uygulanmakta olan sorumluluk uygulaması 01.07.2007 

tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştı. 

 

Dolayısıyla, 01.07.2007 tarihinden itibaren ifa edilecek fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde 

KDV tevkifatı uygulanmamaktaydı. 

 

Ancak, 04.01.2008 tarihli resmi Gazetede yayımlanan, 107 Seri Nolu Katma Değer Vergisi 

Tebliği ile, 05.01. 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden KDV tevkifatı 

getirilmiştir. 

 

Anılan Tebliğ ile 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/l) bölümü 05.01.2008 tarhinden 

itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Buna göre; 51, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde kapsamı ile uygulamasına 

ilişkin usul ve esasları belirlenen fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde (1/2) oranında KDV 

tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifat uygulaması, 05.01.2008 tarihinden itibaren düzenlenecek 

faturalara konu işlemler için geçerli olacaktır. 

 

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV 

alacakları, münhasıran vergi inceleme raporu ile iade edilecektir. İade talebi, vergi incele 

raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır. 

 

Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı 

doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı (mükellefin isteğine bağlı olarak nakden 
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ve/veya mahsuben) iade edilecektir. KDV alacağının indirimli oran uygulamasından doğan 

kısmı; inceleme raporu yılı içinde vergi dairesine intikal ederse mahsuben, yıl geçtikten 

sonra intikal ederse nakden ve/veya mahsuben iade edilecektir. 

 

Bu kapsamda yapılacak iadelerde, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde 

tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki genel tebliğlerde yer verilen ve 107 Nolu 

Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır. 

              

Mükellefin aynı dönemde başka iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde ise,  bu 

işlemlere ait iade talebi, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde 

sonuçlandırılacaktır. 

 

Öte yandan, 105 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı ve 2007/37 

sayılı Alfa Genelgemizde de değinildiği üzere; fason işin şartı, imal edilecek mal ile ilgili 

ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin 

edilmesidir.  

 

Buna göre;  

 

- boyama, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin,  

 

- yıkama işlerinde kimyevi maddelerin, 

 

bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde bu 

işlemler fason olarak değerlendirilecek ve indirimli oran kapsamında işlem yapılacaktır. 

Ancak, bu işlerde boya ve kimyevi maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip 

kullanılması halinde yukarıda belirtilen işler fason olarak değerlendirilmeyecek ve bu işlere 

genel vergi oranı uygulanacaktır. 

 

Bunlar dışında kalan; ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama, zımpara, şardon, 

yakma, ram, nakış ve benzeri bütün fason işlerde %8 oranı uygulanacaktır. Bu işlerin, 

boya ve kimyevi maddelerin işi yapan tarafından temin edilerek kullanıldığı boya, apre, 

kasarlama, baskı ve yıkama işleri ile birlikte yapılması halinde, %8 ve %18 oranına tabi işler 

için ayrı fatura düzenlenmesi veya aynı faturada bu işlerin ayrıca gösterilmesi ve her bir 

işin bedeli üzerinden tabi oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.  

 

Fason işlerde, dikiş ipliği, fermuar, düğme gibi yardımcı madde ve malzemelerin fason işi 

yapanlar tarafından temin edilip kullanılması işlemin fason niteliğini kaldırmamakta ve 

indirimli oran uygulamasına engel teşkil etmemektedir.   

 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde indirimli oran uygulaması sadece giyim 

eşyalarına verilen fason işlerle sınırlı değildir. Perde, mobilya kumaşı, havlu, çuval ve 

benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler de 

yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde %8 oranına tabi olacak ve kdv tevkifatı kapsamında 

işlem yapılacaktır. 

 

    

    Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI. 


