
 
-VERGİ SİRKÜLERİ- 

   Sayı: Vergi/2016.001 
Tarih: 07.01.2016 

 

Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. Kurşunlu Sk. No:2 
Teknik Yapı Deluxia Dragos K:21 D:421 Maltepe-İSTANBUL 

 

Tel: +90 216 338 00 72   Fax: +90 216 338 28 07 
E-Posta: info@dmr-tr.com   İnternet Sitesi: www.dmr-tr.com 

    
  

 DMR is an independent member of Kudos International Network. 

1 1 1 

KONU: BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV ORANLARI, ÖTV ORAN VE 

TUTARLARINDA DEĞİŞİKİLİK 

 

01/01/2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; Bazı 

mallara uygulanacak KDV oranları, ÖTV oran ve tutarları ve tütün fonu tutarları yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre 

- Ekli tablonun 19 ve 20.maddesinde yer alan malların KDV si % 1 olmuştur. 

-(II) sayılı listede yer alan B) DİĞER MAL VE HİZMETLER   gurubunda % 8 KDV oranına tabi 

aşağıdaki mallar listeden kaldırılmıştır. 

23- Küspe, (2008/14092 sayılı Kararname ile eklenen ibare Yürürlük:21.09.2008) (18/12/2007 tarihli ve 

2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 

2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda 

yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç) ( 7) tam yağlı soya (fullfat), kepek, 

razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma 

yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, 

fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil 

ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak 

veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil), 

-ÖTV  Kanunu III sayılı listesinin A ve B cetvellerinde yer alan mallarla ilgili maktu vergi oranları 

yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 

http://gib.gov.tr/index.php?id=830#_ftn7
http://www.gib.gov.tr/node/107443
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