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SİRKÜLER NO : 2008/26     Ankara, 28.07.2008 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE! 

A- KDV Oranlarında Yeni Değişiklikler 
 

19 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu ile 
KDV oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.Buna göre; 

 
1- KDV Kanunu’nun 13/a maddesine göre faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve 

demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz , hava ve demiryolu taşıma araçları ile yüzer tesis ve 
araçlarının teslimleri KDV’nden müstesna tutulmuştur.  

 
Yapılan düzenleme ile söz konusu araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların 

kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmetleri 1 Ağustos 
2008 tarihinden itibaren %1 oranında KDV’ne tabi tutulacaktır.  

 
2- Yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri %8 oranında KDV’ye 

tabi olacak, bunun dışındaki hayvanlardan (tilki, sansar, tavşan, kuzu v.b.) elde edilen kürkler 20 
Temmuz 2008 tarihinden itibaren %18 oranında KDV’ne tabi tutulacaktır.  

 
3- 20 Temmuz 2008 tarihinden itibaren biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve 

predatörler %8 oranında KDV’ne tabi tutulacaktır.  
 
4- Daha önce sadece tıbbi cihazlar ve bunların aksam ve parçaları ile kiralanması hizmetleri 

%8 oranında KDV’ne tabi tutulurken, yapılan düzenleme ile 20 Temmuz 2008 tarihinden itibaren 
dişçilikte ve tıpta kullanılan alçılar, gazlı bezler, sargılar, kontak lens solüsyonları, numaralı gözlük 
camları, eldivenler, kan alma tüpleri, prezervatifler, protez organlar, işitme cihazları, dişçilikte 
kullanılan malzemeler, dişçi koltukları, diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (diş macunları), 
diş fırçaları v.b. %8 oranında KDV’ne tabi tutulacaktır.  

 
B- Konaklama Tesislerinde ATİK’lere Ait Yüklenilen KDV’nin İadesi Yapılmayacak. 

 
19.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 

göre 20 Temmuz 2008 tarihinden itibaren, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama 
tesislerini işleten mükellefler indirimli orana tabi işlemlerine ait KDV iade hesabında amortismana 
tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergisini dahil edemeyeceklerdir.  

 
İndirimli orana tabi işlem kapsamında KDV iadesi alan diğer işletmeler (gıda üreticileri, tekstil 

işi yapanlar v.b.) ise önceden olduğu gibi yüklenilen KDV hesabına amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerden pay verebilecektir. Söz konusu düzenlemenin indirimli orana tabi olmayan ve iade hakkı 
doğuran diğer işlemlere herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 
amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen KDV’nden pay verilebilecektir.  

 
Saygılarımızla.  
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