
 

 

 

 

 

                    İstanbul, 14/04/2009 

 

 

ALFA 

GENELGE 

2009/24 

 

Konu: Bazı Makinalarda,  Mobilyalarda KDV İndirimi 

 

 

Daha önce 2009/22 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere, 29.03.2009 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanan 2209/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 30 Mart 

2009 Pazartesi gününden başlamak ve 30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak 

üzere, 

 

- işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimleri  

ile  

- Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde  

 

Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmişti. 

 

Dolayısıyla, daha önce % 18 olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı, 

30.03.2009- 30.06.2009 tarihleri ( bu tarihler dahil) arasında yapılacak işyeri 

teslimlerinde ve anılan Alfa Genelgemiz ekindeki listede yer alan bazı makinalarda, 

mobilyalarda, bilgi işlem makinalarında % 8 olarak uygulanmaktaydı.  

 

Bugün (14.04.2009 tarihli) Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14881 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile ekte listesi yer alan mallar için de 15.04.2009 ile 30.06.2009 

tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılacak teslimler için Katma Değer Vergisi 

oranının % 8 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. 

 

Dolayısıyla, ekteki listede gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları belirtilen 

malların (forkliftler ve yük arabaları, güç kaynakları, lehim ve kaynak makinaları, 

telefon cihazları, elektronik entegre devreler, döner koltuk ve sandalyeler,hint 

kamışı veya bambudan mobilyalar gibi) 15.04.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arasında 

(bu tarihler dahil) yapılacak teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak 

uygulanacaktır. 

 

Öte yandan, bu indirimli orana tabi malların tesliminde yüklenen ve indirim konusu 

yapılamayan katma değer vergileri varsa bunlar, diğer indirimli orana tabi malların 

teslimindeki koşullarla  iade edilebilecektir. 

 

             Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI.  

      alfa   ymm  
 Alfa YMM Ltd. Şti. 

    Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266  
    Kat. 5 Şişli - İstanbul 
 

 

  Ofis : (0212) 343 65 65  (Pbx) 

     Fax  : (0212) 343 31 41  



 

EK: 1 

 

 

G.T.İ.P No EŞYANIN TANIMI 

8426.91 Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar 

84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları 

8430.69.00.00.00 Diğerleri (Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar) 

8504.40.30.10.11 Kesintisiz güç kaynakları 

8504.40.30.10.12 Stabilize güç kaynakları 

8504.40.30.90.00 Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve 

  bunların birimleri için kullanılan türden olanlar) 

8515.21.00.00.00 Tamamen   veya   kısmen   otomatik   olanlar   (Metallere   rezistans  kaynağı 

  yapmaya mahsus makina ve cihazlar) 

8515.29 Diğerleri (Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar) 

8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere ark kaynağı (plazma arkı 

  dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar) 

8515.39 Diğerleri (Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina 

  ve cihazlar) 

8517.18.00.00.19 Diğerleri (Telefon cihazları) 

8517.62.00.90.00 Diğerleri (Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye 

  veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar) 

8517.70.90.00.29 Diğerleri 

8523.40.25.00.00 Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar 

  (Lazer okuma sistemleri için diskler) 

8523.40.45.00.19 Diğerleri (Otomatik bilgi   işlem   makinası   vasıtasıyla   işlenebilen  ya da 

  kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda 

  kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus 

  olanlar) 

8542.31.90.00.00 Diğerleri  (İşlemciler  ve   kontrolörler  (bellekler,  dönüştürücüler,  mantık 

  devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile 

  mücehhez olsun olmasın) 

8544.42.90.00.00 Diğerleri (Bağlantı parçalan takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen 

  diğer elektrik iletkenleri) 

9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler 

9402.10.00.00.19 Diğerleri (Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar) 

9403.81.00.00.00 Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar) 

9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar) 

  

 


