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Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DUYURU
MALİYE BAKANLIĞI 25 NO.LU KDV SİRKÜLERİ IŞIĞINDA MAL TESLİMLERİ VE
HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KDV ORANLARI
Sayı: 2005/14

Tarih:

18 / 06 / 2005

Değerli Müşterimiz;

Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve KDV Oranlarını belirleyen 25 No.lu KDV Sirkülerinin % 8
KDV Oranlı işlemleri düzenlediği II Sayılı Liste B) DİĞER MAL VE HİZMETLER alt başlığı altında;
12- İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu
hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına
yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,
pragrafınca yapmakta olduğunuz işinizle ilgili KDV Oranı % 8 olarak tespit edilmiş olup, tarafınıza
duyurulur.

Yararlı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Murat KÖSEOĞLU
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir

Ek
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MALİYE BAKANLIĞI 25 NO.LU KDV SİRKÜLERİ IŞIĞINDA MAL TESLİMLERİ VE HİZMET İFALARINDA
UYGULANACAK KDV ORANLARI
Bilindiği üzere, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 28. Maddesinde sayılı bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV Oranlarının değiştirilmesi ile ilgili,
2004/8301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
değişikliklerle ilgili, uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla Maliye Bakanlığı’nca 25 No.lu KDV Sirküleri yayımlanmıştır.
Sözkonusu sirküler ile yapılan açıklamalar ışığında katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Karar kapsamındaki oran ve listeler;
1- Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları:
a)

Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,

% 18

b)

(I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,

%

1

c)

(II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,

%

8

olarak tespit edilmiştir.
( II ) SAYILI LİSTE
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
8- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ürünleri ve
aşılar,
9- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,
(Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen bütün ilaçlar için uygulanacak katma değer vergisi oranı,
bunların reçete ile satılma zorunluluğuna bakılmaksızın %8 olarak belirlenmiştir.)
10- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,
11- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri
hariç)
12- İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan
veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına
yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,
13- Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği" ile "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri
ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,
(İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat,
fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı,
tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin
araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek
başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız
hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler için,
veterinerlikte kullanılanlar dahil olmak üzere, uygulanacak katma değer vergisi oranı % 18’den % 8’e çekilmiştir. Tıbbi cihaz
kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği”
ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği”inde tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetlerinde kullanılanlar ile
veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları girmektedir. Ayrıca bu cihazların kiralanması hizmetlerine uygulanacak
katma değer vergisi oranı da %8 olarak uygulanacaktır.
Buna göre indirimli oranda katma değer vergisine tabi tıbbi cihazlar ve tıbbi malzemelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.
(Tıpta, cerrahide, dişçilikte (veneer kron, iskelet döküm, protez, amalgam dolgu, siman dolgu, ölçü maddeleri, solüsyonlar, diğer
dolgu maddeleri, davye, ayna soud, frezler, diş üniti, sterilizatör, amalgamatör, ışınlı dolgu cihazı) ve veterinerlikte kullanılan alet ve
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cihazlar, sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar, göz testine mahsus cihazlar, EKG, EEG, EMG cihazları, mekanoterapi,
masaj, psikotekni, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları, ortopedik cihazlar
(koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağlamı dahil), cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar, protez organlar,
sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar, vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya
vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar, X- ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (Yalnız tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik
amaçlı kullanılanlar için), X-ışınlı tüpler veya diğer X- ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları,
ekranlar (yalnız tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılanlar), muayene veya tedavi masaları, dişçi koltukları ve benzerleri, kliniklerde
veya veterinerlikte kullanılan termometreler ile diğer ölçme ve tanıtma alet ve cihazları, eczacılık ürünleri, şırıngalar, cerrahi dikiş
iğneleri, kateterler, kanüller ve benzeri aletler, sargı bezleri, gaz bezleri, hasta altı bezleri, tıbbi gaz kompresleri, tıbbi muşambalar,
idrar ve aseptik dolum torbası, idrar sondası, tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılan radyoaktif iyot, fosfor, karbon, kobalt, numaralı
gözlük camları, çerçeveleri ve bunların aksam ve parçaları, kontak lens ve suni göz losyonları.
Güneş gözlükleri ile kozmetik amaçlı lensler ise bu kapsama girmemektedir.
Yukarıda belirtilenler dışında yer alan tıbbi cihaz ve aletlerin söz konusu Yönetmelikler kapsamında olup olmadığı hususunda Sağlık
Bakanlığından, bu cihaz ve aletlere uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda ise Bakanlığımızdan görüş alınması mümkün
bulunmaktadır. )
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