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Gelir İdaresi Başkanlığı 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü 

Sayı: 21152195-130 ( 13-2018/1563)-E.514315  17.12.2018 

Konu: G.T.İ.P numarası tespiti hak. 

İlgi: 28 Kasım 2018 tarihli özelge formunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda İzmir 

İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ..................vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi 

.............Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye sunduğunuz Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti kapsamında 

anılan vergi dairesinde işlem gören KDV iade dosyalarınız ile ilgili olarak mükellef firma 

tarafından imal edilerek satışının yapıldığı eşyanın (malın) Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki 

(TGTC) Pozisyon numarası hususunda tereddüt hasıl olduğundan bahisle müşavirliğinizce 

TGTC’nin 23. faslı ve 23.09 tarife pozisyonunun “23.09.90.96.90.19 Diğerleri” tarife alt 

pozisyonu kapsamında değerlendirdiğinizi belirttiğiniz söz konusu eşyanın G.T.İ. P 

numarasının uygunluğu hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir. 

Bilindiği üzere KDV oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin verdiği 

yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kararnameye ekli (I) sayılı listede yer 

alan teslim ve hizmetler için %1 , (II) sayılı listede yer alan teslim hizmetleri için %8, bu 

listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, indirimli oranı tabi YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarında iadeye konu malın 

KDV oranının katma değer Vergisi kanununun 28. maddesinın verdiği yetkiye dayanılarak 

yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar kurulu kararnamesine ekli hangi liste ve sırada yer 

aldığını ilişkin bilgiye yer verilmesi gerekmektedir.  

Öte yandan teslim konusu malların indirimli oranla tabi mallar olup olmadığının tespit 

edilebilmesi için söz konusu malların KDV kanununun 28. maddesine ekli listelerde G.T.İ.P 

numarası ile belirlenen mallardan olması halinde bu malların G.T.İ.P numaralarının ticaret 

Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden mükelleflerce tespit edileceği tabiidir. 

Bu itibarla, Müşavirliğini yaptığınız ................Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından imal edilerek 

satışının yapıldığı TGTC’nin 23. Faslı ve 23.09 tarife pozisyonunun “23.09.90.96.90.19 

Diğerleri” tarife alt pozisyonu kapsamında değerlendirdiğinizi belirttiğiniz eşyanın G.T.İ.P 

numarasının, mükellef tarafından Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine başvurmak suretiyle 

tespit ettirilmesi gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

Gelir İdaresi Grup Müdürü 

 


