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SİRKÜLER NO : 2008/1      Ankara, 02.01.2008 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

KDV ORANLARINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI. 

30.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
KDV oranları yeniden tespit edilmiştir. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.  

1- Rent a car firmalarınca satılan ikinci el binek otomobillerine ait KDV oranı %1’den %18’e 
yükseltilmiştir. Yeni oranlar 31.12.2007 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.  

Rent a car firmaları 31.12.2007 tarihinden itibaren sattıkları ikinci el binek otomobilleri için 
%18 oranında KDV uygulayacaklardır. İkinci el binek otomobili alım satımı yapan işletmelerin ise 
bütün satışları %1, alımları ise, rent a car firmalarından %18 diğer işletmelerden %1 oranında KDV 
ödeyerek satın alacaklardır. İkinci el araba alım satımı yapanlar satın aldıkları binek otomobilleri için 
ödedikleri KDV’lerini indirim konusu yapmayıp maliyet unsuru olarak değerlendireceklerdir.   

2- Finansal kiralama işlemlerine ilişkin KDV oranı %1’den %18’e yükseltilmiştir. Kamyon ve 
kamyonet gibi araçların kiralanmasındaki %8 oranı da %18’e yükseltilmiştir.  

Öte yandan 31.12.2007 tarihinden önce düzenlenen sözleşmelerle ilgili kiralamalarda eski 
oranlar geçerli olacaktır.  

3- Engelliler için motorsuz bisikletler, diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar, tekerlekli koltuklar ve 
diğer taşıtların tesliminde KDV oranı sıfır olacaktır.  

4- Müzelere giriş ücretlerindeki KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.  

5- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, naturel veya tops haldeki tiftik 
yün ve yapağı ile sığır, at, koyun, kuzu ve ağlakların ham post ve derilerinin toptan teslimlerindeki 
KDV oranı %1’den %8’e çıkarılmış, perakende teslimlerinde ise %18 oranı %8’e indirilmiştir. 

6- Küçük ve büyükbaş hayvan etleri ve bağırsağının toptan satışındaki KDV oranı %1’den %8’e 
yükseltilmiş, bunların perakende satışındaki %8 oranı korunmuştur.  

7- Kan ve kan kompementlerine uygulanan KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.  

8- 3096 sayılı kanun kapsamındaki işletme devir hakkı teslimlerine ilişkin %1 oranı işletme 
hakkı devirleri sona erdiğinden kaldırılmıştır.  

Saygılarımızla.  

       KANIT YEMİNLİ MALİ  
       MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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