T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı

:85593407-156.02

Konu :"Poliamid" Cinsi Eşyanın KDV
Oranı Hakkında
13.10.2017 / 28647244
DAĞITIM YERLERİNE

KDV oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye
dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı
listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler
için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
Anılan Kararname eki (II) sayılı Listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B)
bölümünün 3'üncü sırasında; "İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler,
lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni
maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından
elde edilenler.)" hükmüne istinaden, bu hükümde belirtilen eşyalara % 8 oranında KDV
tatbik edilmektedir.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, lif, filament vb. hale dönüşmemiş lif olmak
üzere granül halde getirilmiş 3908.10.00.00.19 Diğerleri" GTİP No'sunda yer alan ve
ticari hayatta Ultramid B24 N 03 olarak isimlendirilen polyamıd cinsi eşyanın KDV oranı
hakkında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmış, konuyla ilgili yaşanan bu tereddütler Maliye
Bakanlığına iletilmiş olup, anılan Bakanlıktan alınan 11.10.2017 tarihli, 121990 sayılı
yazıda kısaca; yazı konusu eşyanın flament, lif vb nitelikte olmadığının tespiti halinde bu
tür eşyanın ithal veya tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanacağı belirtilmiştir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Ek: 1 adet yazı örneği

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü hariç)

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı

:50169878-200.03[6720-38]-E.121990
11.10.2017

Konu :Poliamid ithal veya tesliminde KDV oranı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi

:29.09.2017 tarihli ve E-00028274625 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 3908.10.00.00.19
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve ticari
hayatta "Ultramid B24 N 03" olarak isimlendirilen poliamid cinsi eşyaya uygulanması
gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.
Bu kapsamda, yazınızda bahsi geçen İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının
02.09.2015 tarihli ve 78266 sayılı özelgesi ile Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının Kutlucan
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne muhatap 03.05.2017 tarihli ve 16177 sayılı özelgesi ve
Gemlik Gümrük Müdürlüğüne muhatap 19.06.2017 tarihli ve 42188 sayılı yazısında
belirtilen, söz konusu eşyanın; iplik imali için hazırlanan her nevi flamentler, lifler ve
benzeri nitelikte olması halinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki
(II) sayılı listenin B/3 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya tesliminin %8
oranında KDV'ye tabi tutulması gerektiği yönündeki açıklamalar Başkanlığımızca da
uygun bulunmuştur.
Buna göre, ilgili Gümrük Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda;
flament, lif vb nitelikte olmadığının tespiti halinde, bu eşyanın (somut olayda 3-4 mm
granül) ithal veya tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.
Mehmet ARABACI
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı

