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KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (KDV Md. 28)

(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer
vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi
işlemler için, % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.
(2) (I) sayılı listenin16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler
hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan
malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.
(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende
safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende
safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.
(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya
da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların
gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde
bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.
(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim
vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.
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KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (KDV Md. 28)

(I) SAYILI LİSTE KDV ORANI % 1
1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak
çekirdeği,
2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,
b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak
yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon,
susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve
tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup
(keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği,
kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,
3- Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya,
kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates,
kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı BKK ile
yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu
faslında yer alan mallar,
4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli
olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,
5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya,
şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga adi ve diğer
fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,
6- İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,
8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1
inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),
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KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (KDV Md. 28)

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,
“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış
olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil).
[(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi
taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili
vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00
diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para
arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla
yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun
30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen
katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen
vergi oranı uygulanır.),
Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer
vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli
şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu
olması halinde bu teslimde %1 katma değer vergisi oranı uygulanır.
10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,
11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il
özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya
daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları
işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsala-
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rın (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin
altındaki konutlara isabet eden kısmı,
12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat
taahhüt işleri,
14- Cenaze hizmetleri,
15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer
vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen
bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,
16- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi
sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226
sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri
tarafından kiralanması,
17- 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

84.02

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su
buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su
kazanları hariç); kızgın su kazanları:

84.03

Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler
hariç):

84.04

84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kurum temizleme ve gaz
tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar
güç üniteleri için kondansörler:

84.17

Sanayi ve laboratuarlara mahsus elektrikli olmayan
fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
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8418.61.00.00.00

Isı pompaları (84.15 pozisyonunda yer alan klima
cihazları hariç)

8418.69

Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar)

84.19

Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma,
pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma,
kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin
işlenmesi için makineler ve tesis veya laboratuar
cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (85.14
pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar
hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makine ve
cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer
su ısıtıcıları:

84.20

Kalenderler ve diğer hadde makineleri (metal veya
cam hadde makineleri hariç) ve bu makinelerin
silindirleri:

84.21

Santrifüjler (santrifüj kurutma makineleri dahil); sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına
mahsus makine ve cihazlar:

84.24

Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye,
dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın);
yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun
olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar;
buhar veya kum püskürtme makineleri ve benzeri
püskürtme makineleri:

84.26

Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı
halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri,
şasisi “straddle”tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:

84.28

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine
mahsus diğer makine ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):

84.29

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler,
greyderler, toprak tesviyesine mahsus makineler,
skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler,
küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak
suretiyle yapan makineler ve yol silindirleri:
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84.30

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması,
yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya
delinmesine mahsus diğer makine ve cihazlar; kazık
varyosları ve kazık sökme makineleri; kar küreyicileri
ve püskürtücüleri:

84.32

Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus
tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makine ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları
için silindirler:

84.33

Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine
mahsus makine ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve çayır biçme makine
ve cihazları; yumurtaları, meyveleri ve diğer tarım
ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve
temizleyen makine ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makine ve cihazlar hariç): -Çim biçme makine ve
cihazları:

84.34

Süt sağma makineleri ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar:

84.35

Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri
makine ve cihazlar:

84.36

Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makine ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye
mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus
civciv çıkartma ve büyütme makine ve cihazları:

84.37

Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına
mahsus makine ve cihazlar; kuru baklagillerin veya
hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus
makine ve cihazlar (çiftlik tipi makine ve cihazlar
hariç):

84.38

Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayana veya
belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla
hazırlanması veya imaline mahsus makine ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların
çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar
hariç):
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84.51

Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya
dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması,
temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi,
preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran
presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi,
finisajı, emdirilmesine mahsus makine ve cihazlar
(84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat
veya diğer mesnetlere pasta kaplama makineleri;
mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya,
kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makineler:

84.55

Metalleri haddeleme makineleri ve bunların silindirleri:

84.68

Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya
mahsus makine ve cihazlar:

84.74

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral
maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya,
öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus
makine ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik
hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz
veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri
aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara
şekil vermeye mahsus makine ve cihazlar; kumdan
dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makineler:

85.01

Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi
üretim (elektrojen) grupları hariç]:

85.02

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri: (8502.31, 8502.39, 8502.40
hariç)

85.04

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler:

85.14

Sanayi veya laboratuarlarda kullanılan elektrik ocak
ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla
çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı
yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer
sanayi veya laboratuar cihazları:
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Gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç)
finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için
katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları
bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi,
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(II) SAYILI LİSTE KDV ORANI % 8

A)- GIDA MADDELERİ
1- a) CANLI HAYVANLAR
(GTC 1 nolu faslında yer alan mallar)
Canlı Atlar, Eşekler, Katırlar ve Bardolar, Canlı Sığırlar, Canlı
Domuzlar, Canlı Koyunlar ve Keçiler, Tavşanlar, Geyikler, Dağ Keçisi, Keklik, Devekuşu, Bıldırcın, Çulluk, Yabani Ördek ve Kazlar,
Sülün, Beç Tavuğu
c) BALIKLAR
(GTC 3 nolu faslında yer alan mallar)
Canlı Balıklar (Süs Balıkları Hariç) Balıklar (Taze ve Soğutulmuş), Balıklar (Dondurulmuş), Balık Filetoları ve Diğer Balık Etleri
(kıyılmış olsun olmasın) (Taze, Soğutulmuş veya Dondurulmuş),
Balıklar (Kurutulmuş, Tuzlanmış veya Salamura Edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri, Kabuklu Hayvanlar (Kabukları ile birlikte olsun
olmasın, Canlı, Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş, Kurutulmuş,
Tuzlanmış veya Salamura Edilmiş, Buharda veya Suda Pişirilmiş),
Yumuşakçalar (Kabuklu olsun olmasın, Canlı, Taze, Soğutulmuş,
Dondurulmuş, Kurutulmuş, Tuzlanmış veya Salamura Edilmiş; Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan
omurgasız hayvanlar da dahil)
2 – SÜTLER VE SÜT ÜRÜNLERİ-BAL
(GTC 4 nolu faslında yer alan mallar)
Süt ve Krema, Yayık Altı, Pıhtılaştırılmış Süt ve Krema, Yoğurt,
Kefir ve Diğer Fermente edilmiş veya Asitliği Artırılmış Süt ve Krema, Peynir Altı Suyu, Sütten elde edilen Tereyağı ve Diğer Katı ve
Sıvı Yağlar ile Sürülerek Yenilen Süt ürünleri, Peynir ve Pıhtılaştı-
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rılmış Ürünler, Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları (Kabuklu,
Taze, Dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş), Kuş ve Kümes Hayvanlarının Kabuksuz Yumurtaları ve Yumurta Sarıları (İnsan Gıdası
olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar hariç), Tabii Bal, Tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli
yenilen ürünler (Kaplumbağa Yumurtaları, Salyangoz Kabuğu Unu,
Arı Sütü ve Diğerleri)
3 – BAĞIRSAKLAR-İŞKEMBE-ŞİRDAN
(GTC 5 nolu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar)
Tam veya Parça Halinde Hayvan Bağırsakları, Mesaneleri ve Mideleri (Balıklara ait olanlar hariç) (Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş,
Tuzlanmış, Salamura Edilmiş, Kurutulmuş ve Tütsülenmiş)
4–BİTKİLER-SEBZE FİDELERİ
(GTC 6 nolu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10,
0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00
pozisyonlarında yer alan mallar)
Hindiba Bitkisi,Hindiba Kökleri, Köklendirilmemiş Çelik ve Daldırmalar, Meyveleri veya Sert Kabuklu Meyveleri Yenilen Ağaçlar,
Çalılar (aşılı veya aşısız), Mantar Miselleri, Ananas Fidanı, Sebze ve
Çilek Fideleri.
5 –SEBZELER-MEYVELER-KÖK VE YUMRULAR
(GTC 7 nolu faslında yer alan mallar)
*Patates
*Domates
*Soğanlar, Şalotlar, Sarımsaklar, Pırasalar ve Diğer Soğanımsı
Sebzeler
*Lahanalar, Karnabaharlar, Alabaşlar, Yaprak Lahanalar ve benzeri yenilen Brassikalar
*Marul ve Hindiba
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*Havuçlar, Şalgamlar, Kırmızı Pancar, Teke Sakalı, Kök Kerevizi,
Turplar ve benzeri yenilen kökler
*Hıyarlar ve Kornişonlar
*Baklagiller
*Diğer Sebzeler
*Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler
*Kurutulmuş Sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış
*Kuru Baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)
*Manyok, Ararot, Salep, Yer Elması, Tatlı Patates ve yüksek
oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular, sagu özü
6- (GTC 8 nolu faslında yer alan mallar)
Hindistan Cevizi, Brezilya Cevizi ve Kaju Cevizi, Diğer Kabuklu
Meyveler, Muz, Hurma, İncir, Ananas, Avokado Armudu, Guava Armudu, Mango ve Mangost, Turunçgiller, Üzümler, Kavunlar, Karpuzlar ve Papaya, Elma, Armut ve Ayva, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Erik ve
Çakal Eriği, Diğer Meyveler (Taze), Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş,
dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış
olsun olmasın), Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile
derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyveler, Meyveler (kurutulmuş) (Hindistan Cevizi, Brezilya Cevizi, Kaju
Cevizi ile Üzümler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvelerin veya
kurutulmuş meyvelerin birbirleriyle olan karışımları, Turunçgillerin
veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu
eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)
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7 – ÇAY-KAHVE-BAHARAT VS
(GTC 9 nolu faslında yer alan mallar)
Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve
yerine kullanılan maddeler, Çay (aromalandırılmış olsun olmasın),
Paraguay Çayı, Piper cinsi biber; kara biber, kırmızı biber, yenibahar,
Capsicum ve Pimenta cinsi Biberler, Vanilya Tarçın ve Tarçın Ağacının Çiçekleri, Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları),
Küçük Hindistan Cevizi, Küçük Hindistan Cevizi Kabuğu ve Kakule,
Anason, Çin Anasonu, Rezene, Kişniş, Kimyon veya Karaman Kimyonu Tohumları, Ardıç Meyveleri, Zencefil, Safran, Zerdeçal (Curcuma), Kekik, Defne Yaprakları, Köri ve Diğer Baharat
8 – TAHILLAR
(GTC 10 nolu faslında yer alan mallar)
Buğday ve Mahlut, Çavdar, Arpa, Yulaf, Mısır, Pirinç, Tane Darı
(Koca Darı), Kara Buğday, Darı (cin ve kum darı), Kuş Yemi ve Diğer
Hububat.
9– UNLAR
(GTC 11 nolu faslında yer alan mallar)
Buğday Unu veya Mahlut Unu, Hububat Unları (Buğday unu
veya mahlut unu hariç; çavdar unu, mısır unu, arpa unu, yulaf unu,
pirinç unu ve diğerleri), Hububatın Kabaca Öğütülmesinden Elde
Edilen Küçük Parçalar, Hububat Kaba Unları ve Pelletleri, Diğer Şekilde İşlenmiş Hububat Taneleri (10.06 pozisyonunda yer alan pirinç
hariç); Hububat Embriyonları, Patates Unu, Ezmesi, Tozları, Flokonları, Granülleri ve Pelletleri, Kuru Baklagillerin 07.14 pozisyonuna
giren Sagunun ve Köklerin veya Yumruların Un, Ezme ve Tozları,
Malt, Nişastalar, İnülin, Buğday Gluteni.
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10 – TOHUMLAR
(GTC 12 nolu faslında yer alan mallar)
Yalnız; Sebze ve Meyveler, bunların Tohum, Çekirdek ve Sporları, Nane, Şeker Kamışı, Pamuk Tohumu ve Çiğiti, Yağlı Tohum ve
Meyvelerin Un ve Kaba Unları
11 – YAĞLAR
(GTC 15 nolu faslında yer alan mallar)
Bu fasılda yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya
elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan
ham yağlar.
12 –SUCUK, SOSİS, SALAM PASTIRMA-ÇİĞ KÖFTE VS.
(GTC 16 nolu faslında yer alan mallar)
Etten, Sakatattan veya Kandan Yapılmış Sosisler ve Benzeri
Ürünler; esası bu ürünler olan Gıda Müstahzarları, sucuk, sosis, salam, pastırma, jambon, kavurma, pişmiş döner, köfte, hamburger,
Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş Et, Sakatat ve Kan, Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar veya Diğer Su Omurgasızlarının Hülasa ve Suları, Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş Balıklar, Havyar, ve
Balık Yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler,
Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Diğer Su Omurgasızları.
13 – ŞEKER, ŞEKER MAMÜLLERİ, ŞEKER KAMIŞI PANCAR ŞEKERİ
HELVA, CİKLET, LOKUM VS.
a) GTC 17 nolu faslında yer alan mallar
(1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç)
Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (katı halde),
Diğer Şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil);
ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları,
Suni Bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); Karamel, Şeker
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Ekstraksiyonundan veya Rafinajından Elde Edilen Melaslar, Kakao
İçermeyen Şeker Mamulleri (Beyaz Çikolata Hariç).
b) GTC 1704.90.30.00.00 faslında yer alan mallar
Beyaz Çikolata ve Diğerleri
14 – KAKAO ÜRÜNLERİ
(GTC 18 nolu faslında yer alan mallar)
Kakao Dane ve Kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık),
Kakao Kabukları, İç Kabukları, Zarları ve Diğer Kakao Döküntüleri,
Kakao Hamuru (yağı alınmış olsun olmasın), Kakao Yağı (katı ve
sıvı), Kakao Tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler), Çikolata ve Kakao İçeren Diğer Gıda Müstahzarları.
15 – TATLILAR UNLU MAMÜLLER BAKLAVA VE DİĞER TATLILAR
PİZZA, HAZIR SANDVİÇ
(GTC 19 nolu faslında yer alan mallar)
Malt Hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca gvütülmesniden elde edilen
küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda
müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının
alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan esasını 04.01 ile 04.04 pozisyonlarında yer alan
maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %5’den az olanlar), Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş
veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); Kuskus (hazırlanmış olsun olmasın), Tapyoka ve Nişastadan hazırlanan Tapyoka
Benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri
şekillerde), Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya
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kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi),
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme
yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba
un hariç), Ekmek, Pasta, Kek, Bisküvi ve Diğer Ekmekçi Mamulleri
(kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler,
16 – KONSERVELER
(GTC 20 nolu faslında yer alan mallar)
Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler ve Yenilen Diğer
Bitki Parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve
edilmiş), Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), Mantarlar ve Domaları (sirke veya
asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş),
Diğer Sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış
veya konserve edilmiş, dondurulmuş, dondurulmamış), Sebzeler,
Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler, Meyve Kabukları ve Diğer Bitki
Parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış ve kristalleştirilmiş), Reçeller, Jöleler, Marmelâtlar, Meyve ve
Sert Kabuklu Meyve Püresi, Meyve ve Sert Kabuklu Meyve Pastları
(pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker
veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın),
Meyve Suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
katılmış olsun olmasın.
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17 –BİTKİ ÇAYLARI-HAZIR ÇORBALAR-SÜTLÜ TATLILAR-DONDURMA
(GTC 21 nolu faslında yer alan mallar)
Kahve, Çay ve Paraguay Çayı Hülasası, Esans ve Konsantreleri ve
esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar;
kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri, Mayalar (canlı veya
cansız); Cansız Diğer Tek Hücreli Mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); Hazırlanmış Kabartma Tozları, Soslar
ve müstahzarları; Soya sosu, domates ketçabı, hardal unu, acıbiber
sosu, çemen ve müstahzarları, Çeşni ve Lezzet Verici Karışımlar, Hardal Unu ve Kaba Unu ve Hazır Hardal, Çorbalar, Et Suları ve Müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları, Dondurma ve Yenilen Diğer Buzlar (Kakao içersin içermesin), tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları.
18 – SU- ALKOLSÜZ BİRA -ŞIRA- SİRKE- MADEN SUYU-GAZOZ
(GTC 22 nolu faslında yer alan mallardan yalnız)
a) Sular (Tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil), Buz ve
Kar, Sular (Tatlandırılmış ve Lezzetlendirilmiş), Alkolsüz Biralar, Alkolsüz Üzüm Şıraları, Sirkeler ve Asetik Asitten Elde Edilen Sirke
Yerine Geçen Maddeler
b) Sade Gazozlar, Meyveli Gazozlar, Kolalı Gazozlar
19 – ZEYTİNYAĞI KÜSPESİ -YAĞ ATIKLARI
(GTC 23 nolu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19,
2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan
mallar)
Zeytin Küspesi (Prina) Diğer Bitkisel Yağ Üretimi Atıkları
20 – TUZ
(GTC 25 nolu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12,
2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar)
Normal Sofra Tuzu, Rafine Sofra Tuzu, Diğer Sofra Tuzları.
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NOT : BU BÖLÜMDEKİ MALLARIN (I) SAYILI LİSTEDE YER ALMASI
HALİNDE (I) SAYILI LİSTEDE BELİRTİLEN ORAN (%1) UYGULANIR.
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri,
natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve
atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan
ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların
(Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve
derileri,
3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten,
sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),
4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik,
suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya
elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış,
boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat,
dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela,
kordon ve işlemeler,
5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve
dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu,
bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her
türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
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6- a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
“4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,
7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,
8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,
10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,
11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,
12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs,
kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,
13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer
alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,
14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı
Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu
Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar,
okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,
15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul
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Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,
16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,
18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline
izin verilen beşeri tıbbi ürünler,
19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki
koruma ürünleri,
20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),
21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya
tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans
hizmetleri,
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22- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
2520.20.90.10.00

Dişçilikte kullanılan alçılar

2520.20.90.90.11

Tıpta kullanılan alçılar

2804.40.00.00.00

Oksijen

2844.40.20.00.11

Radyoaktif iyot

2844.40.20.00.12

Radyoaktif fosfor

2844.40.20.00.13

Radyoaktif karbon

2844.40.20.00.14

Radyoaktif kobalt

2844.40.20.00.19

Diğerleri

2844.40.30.00.00

Suni radyoaktif izotopların bileşikleri
(EURATOM)

30.01

Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve
diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun
olmasın); guddelerin veya diğer organların
veya bunların salgılarının tedavide kullanılan
hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya
korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış
tarifenin başka yerinde yer almayan veya
belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer
maddeler

30.05

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte
kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya
kaplanmış veya perakende satılacak şekilde
hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz
bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi)

30.06

Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık
eşyası ve müstahzarları

33.06

Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus
müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve
onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve
tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma
mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale
getirilmiş

3307.90.00.90.11

Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları

3407.00.00.10.00

Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
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3407.00.00.90.11

Dişçi mumu

3407.00.00.90.13

Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte
kullanılan)

3407.00.00.90.14

Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

3701.10.10.00.00

Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar

3701.20.00.90.12

Seluloitten veya diğer plastik maddelerden
sağlık işlerinde kullanılanlar

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri),
bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

3822.00

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda
veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned
üzerinde olsun olmasın laboratuarlarda veya
teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02
veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç);
standart (referans) maddeleri

39. Fasıl

Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları,
kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları,
her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri
ve prezervatifler)

40. Fasıl

Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar
torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum
torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan
alma tüpleri ve prezervatifler)

7015.10.00.00.00

Numaralı gözlük camları

8419.20

Tıbbi, cerrahi veya laboratuar sterilizatörleri

8421.29.00.00.11

Diyalizör

8509.80.00.00.19

Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)

90.11

Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve
aksesuarlar hariç)

90.18

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte
kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları,
diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine
mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar
hariç)
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90.19

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi,
aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik
teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)

9020.00

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri
(Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri
olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam,
parça ve aksesuarlar hariç)

90.21

Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi
kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez
organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya
mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan
veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar
(Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

9022.12.00.00.00

Bilgisayarlı tomografi cihazları

9022.13.00.00.00

Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)

9022.14

Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)

9022.21

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı
kullanımlar için

9027.80

Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan
sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)

9402.10.00.00.11

Dişçi koltukları

9402.90

Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)

9506.91.90.00.00

Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)

9603.21.00.00.00

Diş fırçaları

9001.30.00.00.00

Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

9001.40

Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

9001.50

Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme
kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
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90.03

Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler
ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli
metallerden veya kıymetli metallerle kaplama
metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük
benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların
aksam ve parçaları hariç)

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi
kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle
kaplama metallerden olanlar hariç)

9004.90

Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden
veya kıymetli metallerle kaplama metallerden
olanlar hariç)

pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve
cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,
23- Küspe, (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) 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),
24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak
üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane,
kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili
lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya
da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller,
tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) ve-
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rilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere
isabet eden kısmı hariç),
25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine
göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat
acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı
ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde
verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen
tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca
belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak
geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil
edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla
birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü
içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti
sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)
26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,
27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen
atık su hizmetleri.
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28- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
8424.81
Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya
toz halindeki maddeleri püskürtmeye,
dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus 		
mekanik cihazlar)
8428.2030.90.00
Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel 		
olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve
konveyörler)
8428 90.71 00 00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler
(Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal
edilmiş yükleyiciler)
8428.90.95.90.11 Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar
8432.10
Pulluklar
8432.21.00.00.00 Diskli tırmıklar (diskorolar)
8432.29
Diğerleri: (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler,
zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa
makinaları)
8432.30
Ekim ve dikim makinaları
8432.40
Gübreleme makina ve cihazları
8433 20
Çayır biçme makinaları (traktörlere monte 		
edilen parmaklı biçme makinaları dahil)
8433.30
Ot hazırlama makina ve cihazları
8433 40
Ot ve saman balyalama makina ve cihazları
(ot ve samanları toplayıp demet veya balya
yapmaya mahsus olanlar dahil)
8433.51.00.00.00 Biçer döverler
8433.52
Diğer harman makina ve cihazları
8433.53
Kök ve yumru sökme makinaları
8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası)
8433.59.19.00.00 Diğerleri (silaj makinası)
8433.59.30.00.11 Orak makinaları (biçerler)
8433.59.30.00.12 Biçer toplarlar
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8433.59.30.00.13
8433.59.80.00.11
8433.59.80.00.12
8433.59.80.00.13
8433.59.80.00.19
8433.90
8434.10.00.00.00
8436.10.00.00.00
8436.80.91.00.00
8436.80.99.00.11
8436.80.99.00.12
8436.80.99.00.13
8510.20.00.00.12
8701.10.00.00.00
8701.90.11.00.00
8701.90.20.00.00
8701.90.25.00.00
8701.90.31.00.00
8701.90.35.00.00
8701.90.39.00.00
8716.20.00.00.00

Biçer bağlarlar
Pamuk hasat makinası
Mısır hasat makinası
Mısır toplama ve daneleme makinaları
Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve
cihazları)					
Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki 		
makine ve cihazlara ait olanlar)
Süt sağma makinaları
Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina
ve cihazlar
Otomatik yalaklar
Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan 		
makina ve cihazlar
Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar
Mekanik hayvan kırkma makinaları
(elle çalışanlar hariç)
Hayvan kırkma makinaları
Motokültörler
Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı
geçmeyenler (traktörler)
Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı
geçmeyenler (traktörler)
Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı
geçmeyenler (traktörler)
Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı
geçmeyenler (traktörler)
Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler)
Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden
yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı 		
römorklar
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29- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
84.29.52.10.00.00

Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

84.29.52.90.00.11

Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)

84.29.59.00.10.11

Beko loder

84.47

Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve
gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi
ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus
makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve
cihazları

84.52.10

Ev tipi dikiş makinaları

84.52.21.00.00.00

Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)

84.52.29.00.00.00

Diğerleri (diğer dikiş makinaları)

84.58

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

84.59

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye,
raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida
yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı
işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar.
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KOD LİSTELERİNİN ANLAMLARI

Kod-1: Vergi inceleme raporuna göre sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile bunların ortakları ve kanuni temsilcilerinin kurdukları veya ortak oldukları şirketler.
Kod-2: Vergi inceleme raporuna göre sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar.
Kod-3: Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği konusunda haklarında rapor bulunan mükelleflerin ortakları
veya kanuni temsilcileri
Kod-4: Bastırdığı belgelerin zayi-çalındığı veya kaybolduğunu
bildirenler
Kod-5: Vergi dairelerinin yaptığı tespit sonucunda;
5/1: Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB düzenlediği konusunda tespit bulunanlar.
5/2: Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB kullandığı
konusunda tespit bulunanlar.
5/3: Adresinde bulunamayanlar ile sarih adresi tespit edilemeyenler.
5/4: Defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler
ile birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesinin (süresinden sonra verilenler hariç) verilmemesi.
Kod-6 (Taklit Edilen Belgeler): Kendisi hakkında herhangi bir
olumsuz tespit ya da rapor bulunmadığı halde belgeleri taklit edilen mükelleflere ait liste.
Kod-7: Mükellefiyetleri bulunmayan ancak üçüncü kişiler veya
diğer tüzel kişilikler vasıtasıyla sahte belge organizasyonu içerisinde
bulunan ve SMİYB ticareti yapanlar.
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KOD LİSTELERİNİN ANLAMLARI

Kod-8: İlgili şahıs ya da firmaların iş ve ikamet adreslerinde yapılan yoklamalarda bulunamamalarından dolayı 2004/13 Seri No.lu
Uygulama İç Genelgesi gereği mükellefiyetleri re’sen terk ettirilerek
kapatılan mükellefler listesi.
Kod-9/1: SMİYB düzenlediği konusunda hakkında rapor bulunan ve Bakanlık Makamı tarafından oluşturulan olumsuz mükellefler listesinde yer alan mükellefler.
9/2: SMİYB kullandığı konusunda hakkında rapor bulunan ve
Bakanlık Makamı tarafından oluşturulan olumsuz mükellefler listesinde yer alan mükellefler
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YILI

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

DÖNEMİ

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

2012-1 01.01.2012-30.06.2012

2.805.04 TL*

2011-2 01.07.2011-31.12.2011

2.731,85 TL

2011-1 01.01.2011-30.06.2011

2.623,23 TL

2010-2 01.07.2010-31.12.2010

2,517.01 TL

2010-1 01.01.2010-30.06.2010

2.427,04 TL

2009-2 01.07.2009-31.12.2009

2.365,16 TL

2009-1 01.01.2009-30.06.2009

2.260,04 TL

2008-2 01.07.2008-31.12.2008

2.173,18 YTL

2008-1 01.01.2008-30.06.2008

2.087,92 YTL

2007-2 01.07.2007-31.12.2007

2.030,19 YTL

2007-1 01.01.2007-30.06.2007

1.960.69 YTL

2006-2 01.07.2006-31.12.2006

1.855,44 YTL

2006-1 01.01.2006-30.06.2006

1.770,64 YTL

2005-2 01.07.2005-31.12.2005

1.727,15 YTL

2005-1 01.01.2005-30.06.2005

1.648,90 YTL

2004-2 01.07.2004-31.12.2004

1.574.740.000.-TL

2004-1 01.01.2004-30.06.2004

1.485.430.000.-TL

2003-2 01.07.2003-31.12.2003

1.389.950.000.-TL

2003-1 01.01.2003 tarihinden itibaren 1.323.950.000.-TL
2002-4 01.10.2002 den itibaren

1.260.150.000.- TL

2002-3 01.07.2002 den itibaren

1.160.150.000.-TL

2002-2 15.05.2002-30.06.2002

1.103.540.000.-TL

2002-1 01.01.2002-14.05.2002

1.076.400.000.-TL

* 2012/2663 sayılı Bankalar Kurulu Kararı ile.
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KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(KVK Md. 15-30)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15-30 ve Geçici 1/4 ile
GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca TAM MÜKELLEF
KURUMLARA Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları
İLGİLİ MADDE

AÇIKLAMA

ORAN %

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına
yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak
yapılan hakediş ödemeleri

3

KVK15/1-b KVK
Geç.1/4

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan
kira ödemeleri

20

GVK Geç. 67/1,2

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen
her nevi tahvil ve Hazine bonolarının
faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç)

10

GVK Geç. 67/4

Mevduat faizleri (TL ve döviz cinsinden)
(menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç)

15

GVK Geç. 67/4

Katılım bankaları tarafından katılma
hesabı karşılığında ödenen kar payları
(menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç)

15

Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı
ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde
edilenler hariç)

15

Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo)
veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap
veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan
tarafından elde edilenler hariç)

15

KVK 15/1-a

GVK Geç. 67/4

GVK Geç. 67/4
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KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(KVK Md. 15-30)

İLGİLİ MADDE
GVK Geç.67/8

KVK 15/2

AÇIKLAMA

ORAN %

Sermaye Piyasası Kanununa göre
kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut
finansman fonları ve varlık finansmanı
fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım
ortaklıklarının portföy işletmeciliği
kazançları
-Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı
fonları için
- Bunların dışında kalanlar için

0
0

Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar
dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar
payları üzerinden,

15

24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım
teşvik belgeleri kapsamında yapılan
harcamalar dolayısıyla hak kazanılan
yatırım indiriminden yararlanılan (KV
beyannamesi üzerinde indirilen) kısım

19,8

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa
bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan
banka veya aracı kurumlar aracılığıyla
elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

10

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma
belgelerinin kar payları (yani bunlann
ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

10

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen
her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının
(eurobondlar hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar
kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

10

GVK Geç.61ve
Geç. 69

GVK Geç. 67/1
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KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(KVK Md. 15-30)

İLGİLİ MADDE

AÇIKLAMA

ORAN %

GVK Geç.67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler

10

GVK Geç 67/
1,2,3,4

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıyme yatırım fonları ile
menkul kıymet yatınm ortaklıklarının
GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1,
2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen
gelirleri üzerinden,
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı
fonları için
- Diğerleri için
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KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(KVK Md. 15-30)

DAR MÜKELLEF KURUMLARA Yapılan Ödemeler İçin
Geçerli Kesinti Oranları
İLGİLİ MADDE

AÇIKLAMA

ORAN %

KVK 30/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen
esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile
uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili
olarak yapılan hakediş ödemeleri

3

KVK 30/1-b

Petrol arama faaliyetleri için yapılan
serbest meslek kazancı ödemeleri

5

KVK 30/1-b

Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri (Ücret ödemeleri dahil)

20

KVK 30/1-c

Finansal kira ödemeleri

1

KVK 30/1-c

Diğer gayrimenkul sermaye iratları

20

GVK Geç.67/ 1,2

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen
her nevi tahvil ve Hazine bonolarının
faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlerden sağlanan gelirler

0

Geç. 67/4

Mevduat Faizleri (TL. Döviz Cinsinden)

15

Geç. 67/4

Menkul kıymetlerin geri alım ve satım
taahhüdü ve iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri)

15

Geç. 67/4

Katılım bankaları tarafından katılma
hesabı karşılığında ödenen kar payları

15

Geç. 67/4

Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı
ödenen kar payları

15

Her nevi alacak faizleri
- Yabancı Devletler, Uluslararası
Kurumlar veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler
için Ödenecek Faizler
- Diğerlerinden

0

KVK 30/1-ç
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KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(KVK Md. 15-30)

İLGİLİ MADDE

AÇIKLAMA

ORAN %

KVK 30/1-ç

GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit
senetlerin iskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında mukim factoring kuruluşlarına
ödenen faizler)

12

KVK 30/1-ç

Diğer menkul sermaye iratları

15

KVK 30/2

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz,
ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka
ve benzeri gayrimaddi hakların satışı,
devir ve temliki karşılığında nakden
veya hesaben ödenen veya tahakkuk
ettirilen bedeller üzerinden

20

KVK 30/3

Tam mükellef kurumlar tarafından,
Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler
hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden
muaf olan dar mükelleflere dağıtılan
(karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde
sayılan kar paylarından

15

KVK 30/5

Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili
makamların izniyle açılan sergi ve
panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden

0

KVK 30/6

Yıllık veya özel beyanname veren
dar mükellef kurumların, indirim ve
istisnalar düşülmeden önceki kurum
kazancından, hesaplanan kurumlar
vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden

15
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KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
(KVK Md. 15-30)

İLGİLİ MADDE

AÇIKLAMA

ORAN %

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan
kısa bir süre ile elde tutulan hisse
senetlerinin Türkiye’de faaliyette
bulunan banka veya aracı kurumlar
aracılığıyla elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve
menkul kıymet yatınm ortaklıklarının
hisse senetlerinin satışı dahil)

0

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma
belgelerinin kar payları (yani bunların
ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

0

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de
faaliyette bulunan banka veya aracı
kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

0

GVK Geç. 67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler

0

KVK 30/7

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı
düzeyde bir vergilendirme imkanı
sağlayıp sağlamadığı hususunun göz
önünde bulundurulması suretiyle Bakanlaı Kurulunca ilan edilen ülkelerde
yerleşik olan veya faaliyette bulunan
kurumlara (tam mükellef kurumların
bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş
yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü
ödemeler üzerinden, bu ödemelerin
verginin konusuna girip girmediğine
veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın

30

2012

MALİ REHBER

141

KL

q

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ
VE VERGİLENDİRİLMESİ

• Ortağın sermaye payını devri, noterde düzenlenen devir sözleşmesi ile yapılır. (TTK Md.520/5)
• Payın devredilebilmesi için ortakların en az dörtte üçünün onayı
ve bunların esas sermayenin en az dörtte üçüne sahip olması gerekir. (TTK Md.520/2)
• İmzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmeleri ile devre muvafakat edildiğini gösteren ortaklar kurulu kararının, noter
tasdikli bir örneğinin ticaret sicili memurluğuna verilmesi gerekir.
(TTK Md.519)
• Ortağın şirketteki sermaye payını yani hissesini devretmesi durumunda, payı devreden ve devralan şahıslar, devir öncesine ait kamu
alacaklarının örneğin vergi borcunun şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kısmından, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar
(6183 Sayılı Kanun Md.35)
• Pay devir sözleşmesi ticaret sicili memurluğuna tescil ettirilmez ise
devir hukukilik kazanmaz.
• Limited şirketlerde, hisse senedi ya da ilmühaber olmaz. Şirket
payı ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç “değer artışı
kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük. Md. 80/4).
Kazancın hesaplanmasında, payın iktisap (edinme) bedeli endekslemeye tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür.
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