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Konu : Katkı Maddeli Ekmeklerde KDV Oranı % 1’e İndirildi. 

 

 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve 

diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları 2007/13033 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararında toplanmış olup, kdv oranlarında bir değişiklik 

yapılacaksa anılan Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmak suretiyle 

gerçekleştirilmektedir. 

05.05.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile 5 Mayıs 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 2007/13033 sayılı Kararın eki 1 

Sayılı Listenin 4 numaralı sırasında yer alan ekmeklerle ilgili kısımda değişiklik yapılmıştır.  

Yapılan değişiklikle, daha önce aşağıdaki şekilde olan düzenleme; 

"4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı 

maddeliler hariç), yufka," 

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

"4- Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim 

kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı 

maddeleri ile toplamda % 5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya 

unu, baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek 

suretiyle üretilen ekmekler)," 

Bilindiği üzere; “Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri”  Gümrük Giriş 

Tarife Cetvelinin 19. Faslında “19.05” başlığı altında yer almakta olup, katkı maddeli 

ekmekler de bu fasıl içindedir. Öte yandan, 2007/13033 sayılı Kararın eki 2 Sayılı Listenin 

A- Gıda Maddeleri başlığı altında yer alan 15 numaralı sırasında Gümrük Giriş Tarife 

Cetvelinin 19 no.lu faslında yer alan mallar sayılmış olup, anılan mallar % 8 oranında katma 

değer vergisine tabidir. 

Yapılan bu değişiklik uyarınca; daha önce % 8 oranında katma değer vergisi uygulanan katkı 

maddeli ekmeklerdeki katma değer vergisi oranı, yukarıdaki katkı maddelerini ve limitlerini 

aşmamak kaydıyla,  5 Mayıs 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, % 1’e indirilmiştir. 
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