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            Konu: Bazı Mal Teslimlerinde Yeniden Belirlenen KDV Oranları. 

 

 
Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve diğer bazı mal 

ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları hakkında 30.12.2007 tarih ve 

26742 sayılı Resmi Gazete’de 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıĢ ve 

söz konusu değiĢiklik 31.12.2007 tarih ve 2008/1 sayılı Alfa Genelgemiz ile sizlere 

duyurulmuĢtu.  

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan bazı malların teslimindeki Katma Değer 

Vergisi Oranı 06 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13426 sayılı Kararı ile 

07 Nisan 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiĢtir. Yeni 

Bakanlar Kurulu kararı ile aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmaktadır. 
 

  

1- Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre faaliyetleri 

kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeĢitli Ģekillerde 

iĢletilmesi olan mükelleflerin, kiralamak veya çeĢitli Ģekillerde iĢletmek üzere iktisap 

ettikleri ve 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde 

bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra 

teslime konu olması halinde, bu teslimde KDV oranını 18%’den  % 1’e 

düĢürülmektedir. 

  

Bunların dıĢında kalan ve alımlarındaki kdv’yi indirim konusu yapamayan 

mükelleflerin daha sonra bu kullanılmıĢ binek otomobillerini satıĢlarında 

uygulanmakta olan % 1’lik kdv oranında ise bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 

 

 
 

2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ve aĢağıdaki tabloda detayı gösterilen mallar 

teslimindeki Katma Değer Vergisi oranı, tablodaki mallar 24.12.2007 tarihli ve 

2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin “B) DĠĞER MAL VE 

HĠZMETLER” bölümünün 29 uncu sırasına eklendiğinden dolayı, 07 Nisan 2008 

tarihinden itibaren 18% den % 8’e indirilmektedir. 
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G.T.İ.P Numarası Mal İsmi 
84.29.52.10.00.00 
 

Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen) 

84.29.52.90.00.11 
 

Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen 

makina ve cihazlar) 
84.29.59.00.10.11 
 

Beko loder 

84.47 
 

Örgü makinaları, dikiĢ-trikotaj makinaları ve gipe 

edilmiĢ iplik, tül, dantela, iĢleme, Ģeritçi ve kaytancı 

eĢyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve 

püskül, ponpon makina ve cihazları 
84.52.10 
 

Ev tipi dikiĢ makinaları 

84.52.21.00.00.00 
 

Otomatik üniteler (diğer dikiĢ makinaları) 

84.52.29.00.00.00 
 

Diğerleri (diğer dikiĢ makinaları) 

84.58 Metal iĢlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama 

merkezleri dahil) 

84.59 Metalleri talaĢ kaldırmak suretiyle delmeye, 

raybalamaya, frezelemeye, diĢ açmaya veya vida yuvası 

açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı iĢlem üniteleri 

dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahlan (tornalama 

merkezleri dahil) hariç) 
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