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ALFA 

GENELGE 

2009/28 

 

Konu: Bazı Makinelerde ve Mobilyalarda İndirimli KDV Oranı 

 

 

Daha önce 2009/22 ve 2009/24 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere, 

14.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14881 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile anılan Alfa Genelgemiz ekindeki listede yer alan bazı makine ve mobilyalar 

için 15.04.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılacak 

teslimler için Katma Değer Vergisi oranının % 8 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.  

 

16.06.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15081 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile ekte listesi yer alan mallar için de 01/07/2009 ila 30/9/2009 tarihleri 

arasında (bu tarihler dahil) uygulanmak üzere Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak 

belirlenmiştir. 

  

Dolayısıyla, ekteki listede gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları belirtilen 

malların (döner koltuk ve sandalyeler, metal, ahşap ve plastik maddeden mobilyalar, 

Kesintisiz güç kaynakları, Telekomünikasyon cihazları, bazı otomatik bilgi işlem 

makineleri gibi) 01/07/2009 ila 30/9/2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 

yapılacak teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak uygulanacaktır. 

 

Öte yandan, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, anılan 

Karar kapsamında 01/07/2009 ila 30/9/2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 

teslim ettikleri ekli listede yer alan mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dahil 

edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Başka bir deyişle; anılan dönemde teslim 

edilecek bu mallar için katma değer vergisi oranı indirimli olarak uygulansa bile, bu 

teslimlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler iade konusu yapılamayacaktır. 

 

 

             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: Eşyanın Tanımı 

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)  

9401.51.00.00.00 Bambu veya hint kamışından (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden 

oturmaya mahsus mobilyalar) 

9401.59.00.00.00 Diğerleri (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus 

mobilyalar) 

9401.61.00.00.00 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 

9401.69.00.00.00 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 

9401.71.00.00.00 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 

9401.79.00.00.00 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 

9401.80.00.00.00 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 

9402.10.00.00.19 Diğerleri (Dişçilik veya 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   

9403.50.00.00.00 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar  

9403.60 Diğer ahşap mobilyalar  

9403.70.00.00.00 Plastik maddelerden mobilyalar  

9403.81.00.00.00 Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar) 

9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar) 

9404.10 Şilte mesnetleri 

9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler) 

9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler) 

84.69 Yazı makinaları (84.43 pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime işlem makinaları 

8470.10.00.00.00 Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama 

fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep 

tipi makinalar 

8470.21.00.00.00 Yazma tertibatı olanlar (Elektronik hesap makinaları) 

8470.29.00.00.00 Diğerleri (Elektronik hesap makinaları) 

8470.30.00.00.00 Diğer hesap makinaları 

8471.30.00.00.00 Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (En az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir 

ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) 

8471.41 Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış birimi bulunanlar (birbirlerine 

bağlı olsun olmasın) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) 

8471.49 Diğerleri (Sistem halinde getirilenler) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) 

8471.50 8471.41 veya 8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi işlem birimleri (aynı kabin 

içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış biriminden bir veya ikisini içersin içermesin) (Yalnız 

masaüstü otomatik bilgi işlem makinaları) 

8471.60 Giriş birimleri ve çıkış birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi içersin içermesin) (Sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) 

8471.70 Bellek birimleri (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) (Yalnız masaüstü 

otomatik bilgi işlem makinalarına ait olanlar) 

8471.80.00.00.00 Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri 

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) 

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) 

    

8528.41.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında 

kullanılan türde olanlar 

8528.51.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında 

kullanılan türde olanlar 

8528.61.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında 

kullanılan türde 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 parçaları takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen diğer elektrik 

iletkenleri) 

  

 


