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KONU: BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı  Cumhurbaşkanı
kararı ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik
yapılmasına  dair  kararın  yürürlüğe  konulmasına  3065  sayılı  Kanunun  28’inci  maddesi
gereğince karar verilmiştir.

2007/13033  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Mal  ve  Hizmetlere
Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karara geçici 6’ncı madde eklenmiştir. Söz konusu değişiklik 04.08.2020 tarih ve 3077
sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu.

23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 sayılı  Cumhurbaşkanı
kararı ile,  31.12.2020 tarihine kadar olan uygulama süresinin  31.05.2021 tarihine kadar
uzatılmasına karar verilmiştir.

1-) 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil);

-İşyeri kiralama hizmeti,

-Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

-Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

-Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonlarında verilen hizmetler.

-Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı.

-Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

-Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

-Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

-Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

-Evde  kullanılan  elektrikli  cihazların  (buzdolabı,  fırın,  çamaşır  makinesi,  bulaşık  makinesi,
klima vb.) bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CV/DVD oynatıcıları, ev tipi video, kameralar vb.)
bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi
ısıtma kazanları hariç) bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Ev ve bahçe gereçlerinin bakım onarımı (malzemeler hariç),

-Mobilyalarının ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
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-Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

-Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk
ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

-Hane  sakinlerine  verilen  konut  bakım,  onarım,  boya  ve  temizlik  hizmetleri  (malzemeler
hariç),

-Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

-KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 24’üncü sırası
kapsamı dışındaki gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna,
birahane, kokteyl salonu vb. yeme içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç)

- KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri Bölümünün 4’üncü sırasında yer
alan mallar hariç olmak üzere, canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri,
süs bitkileri ile çiçek teslimlerinde,

%8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

2-) 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil);

-KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 16’ncı sırasında
yer alan, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

-KDV  oranlarını  belirtir  Ⅱ  sayılı  listenin  “B)  Diğer  Mal  ve  Hizmetler  Bölümünün  24’üncü
sırasında  yer  alan,  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)  verilen
hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

KDV oranlarını belirtir Ⅱ sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler Bölümünün 25’inci sırasında
yer  alan,  otel,  motel,  pansiyon,  tatil  köyü  ve  benzeri  konaklama  tesislerinde  sunulan
geceleme hizmetlerinde,

%1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

Aynı  Karara  eklenen  Geçici  8’inci  maddesi  ile,  Sağlık  Bakanlığınca  onaylanan  Covid-19
aşılarının  31.12.2021  tarihinde  kadar  (bu  tarih  dahil)  tesliminde  %1  oranında  KDV
uygulanacaktır.

Yürürlülük tarihi: 

Karara eklenen geçici 8’inci madde 23.12.2020 tarihinde,

Diğer hükümler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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