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SİRKÜLER (2020’01) 

 

 

Konu: Toptan Satılan Bazı Gıda Maddeleri ile Mobilya Teslimlerinde Uygulanan Katma Değer 

Vergisi Oran Değişiklikleri Hakkında. 

 

Cumhurbaşkanının 02.01.2020 tarihli 1994 sayılı kararıyla, Katma Değer Vergisi Kanununun 28’nci 

maddesine göre, bazı malların teslimlerinde uygulanan KDV oranlarının değiştirilmesine karar vermiş 

olup, yapılan oran değişiklikleri kararın yayımı tarihinde (02.01.2020) yürürlüğe girmektedirler. 

Bahse konu kararda; 

1- Tavuk yumurtasının toptan tesliminde %8 olan katma değer vergisi %1 oranında uygulanacaktır. 

2- İlgili mevzuatına göre, toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara yapılan, taze sebze ve meyve 

(mamulleri hariç) teslimleri, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette 

bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer 

vergisi mükelleflerine tesliminde katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiştir 

3-GTİP numaraları itibarıyla aşağıda belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer 

vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir. 

Sözü edilen mobilyalar, 30.12.2019 tarihli ve 1951 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik 

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin gümrük tarife istatistik pozisyon 

numaralarına göre aşağıdadır. 

9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler 

9401.40.00.00.00 
Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar(kamp veya bahçede 

kullanılanlar hariç) 

9401.52.00.00.00 Bambudan 

9401.53.00.00.00 Hintkamışından 

9401.59.00.00.00 
Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya 

mahsus mobilyalar) 

9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar 

9401,69 Diğerleri (Ahşap iskeletli, oturmaya mahsus  diğer mobilyalar) 

9401.71 
İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer 

mobilyalar) 

9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar. 

9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar) 

9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar 

9403.20 Metalden diğer mobilyalar 



9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.60 Diğer ahşap mobilyalar 

9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar 

9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar 

9403.83.00.00.00 Hintkamışından 

9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar) 

9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri 

9404,21 
Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın 

(Şilteler) 

9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler) 

  

 
(Resmi Gazete: 02.01.2020 tarihli mükerrer sayılı) 

 

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200102M1-2.pdf 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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