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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 02.01.2020 

Sirküler No     : 2020.22 

 

 

Konu: 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tavuk yumurtası 

tesliminde, Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış 

yerlerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından KDV 

mükelleflerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı %1 ve 

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki listede GTİP 

numaraları ve tanımları yer alan malların (mobilya) KDV 

oranları, 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

%8 olarak belirlenmiştir. 

Özet:  

 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunu’na 

ekli (1) sayılı listenin 3. sırasının sonuna “tavuk 

yumurtası” ibaresi eklenmiştir. Buna göre 2 Ocak 2020 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tavuk yumurtası 

tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır. 

 

 Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde 

faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından KDV 

mükelleflerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı, 

KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin 6. sırası uyarınca, 

ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette 

bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi 

katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve 

meyve (mamulleri hariç) teslimleri %1 oranında KDV’ye 

tabidir. 

 

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu sıraya; 

toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde 

faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu 

malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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mükelleflerine teslimi eklenmiştir. Buna göre 2 Ocak 

2020 tarihinden geçerli olmak üzere balıkların belirtilen 

aşamalardaki teslimlerinde KDV oranı %1 olarak 

uygulanacaktır. 

 

 Mobilya teslimlerinde KDV oranı 1994 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki listede GTİP 

numaraları ve tanımları yer alan malların (mobilya) 

KDV oranları, 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir. 

 

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bu adresten 

ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

 

1. Tavuk yumurtası teslimlerinde KDV oranı 

2 Ocak 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

aşağıda yer verilen malların tesliminde KDV oranları yeniden belirlenmiştir. 

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin 3. sırasının sonuna 

“tavuk yumurtası” ibaresi eklenmiştir. Buna göre; 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere tavuk yumurtası tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır. 

2. Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar 

tarafından KDV mükelleflerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı 

KDV Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin 6. sırası uyarınca, ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde 

faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine 

yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri %1 oranında KDV’ye tabidir. 

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu sıraya; toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış 

yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek 

usule tabi KDV mükelleflerine teslimi eklenmiştir. Buna göre; 2 Ocak 2020 tarihinden geçerli 

olmak üzere balıkların belirtilen aşamalardaki teslimlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. 

3. Mobilya teslimlerinde KDV oranı 

1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan 

malların (mobilya) KDV oranları, 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %8 olarak 

belirlenmiştir. 

GTİP Numarası 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) 

9401.52.00.00.00 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 

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

9401.79 Diğerleri (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) 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


