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SİRKÜLER NO : 2004/62      Ankara, 30.12.2004 
 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 

Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranları İndirildi. 
 
 29.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve 
bazı gıda maddelerinde KDV oranları indirilmiştir.  
 

1- KDV’si %1’den %8’e Yükseltilenler  
 

Daha önce (1) sayılı tarifede yer alan fiğ (2) sayılı listeye alınarak %1 olan vergisi 
%8’e yükseltilmiştir.  

 
2- KDV’si %18’den %8’e İndirilenler 

 
a) Gıda Maddelerinde  

 
Süt tozu, likit ve pastörize yumurta, peynir altı tozu, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, 

su, maden suyu, mantı, erişte, simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve 
bulgurdan elde edilen un ve irmikler, sebze ve meyveden elde edilen konserve, turşu, 
salamura ve bunların kurutulmuşlarının KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir. 

 
Öte yandan, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, 

yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi ve kestanenin perakende teslimlerinde 
vergi oranı daha önce %18 iken 1.1.2005’ten itibaren %8 uygulanacaktır. Bu ürünlerin toptan 
satışlarında KDV yine %1 uygulanacaktır.  

 
b) Eğitimle İlgili Mal ve Hizmetlerde 

 
- Öğrenci taşıma hizmetleri 
- Öğrenci yurtlarında verilen hizmetler 
- Kurşun kalem, boya kalemi, sulu boya, pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalem 

tıraş, cetvel, pergel, gönye, iletkinin KDV’si %18’den %8’e indirilmiştir. 
 

c) Sağlıkla İlgili Mal ve Hizmetlerde 
 

- İnsan ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetleri  

- Ambulans hizmetleri  
- Tıbbi cihazlar ile bunların kiralanması  
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- Reçete ile satılsın satılmasın Sağlık Bakanlığı’na ruhsatlandırılan veya ithaline izin 
verilen bütün beşeri tıbbi ürünler 

- Belediyeler tarafından verilen atık su hizmetlerindeki KDV’si %18’den %8’e 
indirilmiştir. 

 
Listelerde ismen yer almayan mal ve hizmetlerin kıyas yoluyla vergi oranını tayin 

etmek mümkün değildir. Örneğin maden suları %8 KDV’ne tabi tutulurken gazozlar, kolalı 
içecekler yine %18 oranında KDV’ne tabi olacaktır. Benzer ürünlerde tereddüt bulunması 
halinde ilgili Defterdarlık veya Maliye Bakanlığından görüş talep edilmesinde yarar 
bulunmaktadır. 

 
Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  
 
Saygılarımızla.  
 
       KANIT YEMİNLİ MALİ  
       MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 


	SİRKÜLER NO : 2004/62      Ankara, 30.12.2004

