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         İstanbul, 05/03/2008 

 

ALFA 

GENELGE 

2008/26 

 

Konu :   Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri ve Büyük ve Küçük Baş 

Hayvan Etleri  Teslimlerinde KDV    Tevkifatı Uygulaması 

 

 

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

Uygulaması : 

 

2008/ 21 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; 04.01.2008 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 107 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği ile 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 

görülmüştü. 

 

Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 

27.02.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere söz konusu malların tesliminde 

uygulanacak tevkifat oranının %90 olarak 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 27.02.2008 tarihinden itibaren alıcılar tarafından %90 oranında tevkifat 

uygulanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 

 

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması : 

 

26.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliği ile 27.02.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) teslimlerinde (1/2) oranında tevkifat uygulaması 

uygun görülmüştür.  

 

      alfa ymm  
 Alfa YMM Ltd. Şti. 

    Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266    
    Kat 5 Şişli  - İstanbul 
 
 

  Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) 

     Fax  : (0212) 343 31 41 



 2 

Satıcıların tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının iadesinde, mal ihracında iade 

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

dilekçeye; 

             -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. 

 

Tevkifatın Sınırı 

 

KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı 

kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve 

özelleştirme kapsamındaki kuruluşların yukarıda yer verilen teslimlerinde tevkifat 

uygulanmayacaktır.  

 

Diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde faturada gösterilen işlem bedelinin 

hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen 

fatura düzenleme sınırının (2008 yılı için 600,00 YTL) altında olması halinde de tevkifat 

uygulanmayacaktır. 

 

Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk 

 

Yukarıda detayına yer verilen tevkifat kapsamına alınan işlemlerde satıcılara, tevkifat 

uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 20 inci gününün 

mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası itibariyle; 

 

-faturanın tarih ve numarası, 

-tevkifat uygulanan malın cinsi, miktarı, tutarı, 

-teslimin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen 

ve satıcı tarafından beyan edilecek KDV tutarları, 

-alıcının kimlik bilgileri ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,  

 

bir liste halinde düzenlenerek, satıcı mükellefler tarafından doğruluğu imza ve kaşe tatbik 

edilmek suretiyle onaylanacak ve yukarıda belirtilen süre içinde vergi dairesine verilecektir. 

 

Anılan Tebliğde, belirtilen süre içinde bu listeyi vermeyen veya eksik veren satıcıların, 

alıcının tevkifat tutarını beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine 

ödememesi halinde Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile 

birlikte müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir. 

 

 

 

    Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI.  


