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Sayı : 45404237-130[I.12.67]-126 Tarih : 17/04/2013  
Konu : İndirimli orana tabi fason tekstil işlerinden doğan 

KDV iade alacağının YMM Raporu ile alınıp 
alınmayacağı 
 

  

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin fason tekstil faaliyetinde bulunduğu, 
fason hizmet verdiğiniz mükelleflerce 1/2 oranında tevkifat yapıldığı, 2011 ve müteakip 
yıllarda tevkifatlı oranda KDV iadesi talebinde bulunmadığınız ve bulunmayacağınız 
belirtilerek, indirimli orana tabi fason işlerden doğan KDV iadenizin YMM KDV İadesi Tasdik 
Raporu ile talep edilip edilmeyeceği hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir. 

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması 
amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma 
konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. 

            Aynı Kanununun 29/2 nci maddesi ile bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar 
Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, yılı içinde 
indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin Bakanlığımızın 
belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edileceği hüküm altına alınmıştır. 

            Bu yetkilere dayanılarak Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İndirimli Oran ve 
Tevkifattan kaynaklanan KDV iade alacaklarının uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 105 
Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümü 23/6/2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 119, 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) 
bölümü ise 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. 

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3.3) bölümünde; aynı işlem dolayısıyla, 
tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle 
tevkifattan doğan KDV alacağının iade edileceği, mükellefin aynı dönemde başka iade hakkı 
doğuran işlemlerinin bulunması halinde bu işlemlere ait iade taleplerinin, söz konusu işlem 
veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacağı, mükellefin aynı 
dönemde diğer iade hakkı doğuran işlemlerinin (indirimli orana tabi işlemler hariç) de 
bulunması ve iade edilmesi gereken KDV tutarının, tevkifat ve diğer iade hakkı doğuran 
işlemlere ilişkin iade beyanı toplamından küçük olması halinde, iade taleplerinin mükellefin 
işlem türü bazında tercihi doğrultusunda sonuçlandırılacağı açıklanmıştır. 
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            Buna göre, yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; fason olarak 
yapılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifattan doğan verginin iadesinden vazgeçilerek, 
indirimli orana tabi fason işlerden doğan KDV nin iadesinin talep edilmesi 117 Seri No.lu KDV 
Genel Tebliğinin (5.3.3) no.lu bölümüne göre mümkün bulunmamaktadır. 

  

 
  

Saygılarımızla,  
YMM Kamber Gezginci                            Av.Seda Çalışkaner (Gezginci) 
kamber@kambergezginci.com.tr                           seda@kambergezginci.com.tr 
info@kambergezginci.com.tr                                       seda@caliskaner.av.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı 
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel 
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık 
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b  yer alan 
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği 
nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik 
sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir. 

mailto:seda@kambergezginci.com.tr
mailto:seda@caliskaner.av.tr

