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         İstanbul, 31/01/2008 

 

ALFA 

GENELGE 

2008/21 

 

Konu :   Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV    

Tevkifatı Uygulaması 

 

 

2008/ 01 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi 

Gazete’de 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ; 

 

a) Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki 

tiftik, yün ve yapağının, 

 

 b) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 

pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve 

benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve 

oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,  

  

toptan teslimlerinde KDV oranı % 1’den % 8’e çıkarılmış perakende teslimlerinde ise % 

18’den % 8’e indirilmiştir.  

 

Öte yandan, 04.01.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 107 Seri Nolu Katma Değer 

Vergisi Tebliği ile ise; mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları 

kapsamına giren ürünlerin tesliminde,  05.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 

(1/2) oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür. 

 

Buna göre; 

- kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri,  

- natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile  

- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 

pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz 

ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki 

keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve 

derilerinin  

tesliminde alıcılar tarafından (1/2) oranında tevkifat uygulanarak sorumlu sıfatıyla beyan 

edilecektir. 

             

 Satıcıların tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının iadesinde, mal ihracında iade 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar geçerli olacaktır. İade talebi bir dilekçe ile yapılacak 

dilekçeye; 
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             -tevkifata tabi ürünlerin satış faturalarının dökümünü gösteren liste, 

             -iade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, 

             eklenecektir. 

              

İade yapılabilmesi için alıcının bu tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV beyannamesini vergi 

dairesine vermiş olması zorunludur. 

 

   

  

    Saygılarımızla, 

 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI.  

 


