Murat KÖSEOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

BÜLTEN
01.01.2008 TARİHİNDE %8 KDV ORANI UYGULANACAK OLAN ÜRÜNLER
Sayı: 2007/039

Tarih:

31 / 12 / 2007

Değerli Müşterimiz;
2007/13033 No.lu Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinde 01.01.2008 tarihinde %8 KDV
oranı uygulanacak olan ürünler açıklanmıştır.
Buna göre 01.01.2008 tarihinde %8 KDV oranı uygulanacak olan ürünler aşağıdaki listede gösterilmiştir.
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- - Beyaz çikolata
Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)
- Dane kakao (ham)
- Diğerleri
Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) :
- Yağı alınmamış
- Tamamen veya kısmen yağı alınmış
Kakao yağı (katı ve sıvı)
Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:
- Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler):
- - Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz (sakkaroz olarak
ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
- - Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65'den az sakkaroz (sakkaroz olarak
ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak ifade edilen izoglikoz içerenler
- - Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80'den az sakkaroz (sakkaroz olarak
ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
- - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert
şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
- Ağırlığı 2 kg'dan fazla olan kalıp,dilim veya çubuklar halinde veya sıvı, hamur, toz,
granül veya benzeri şekillerde olup, muhteviyatı 2 kg'ı geçen kaplarda veya
ambalajlarda sunulmuş olan diğer müstahzarlar:
- - Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakaoyağı ile katı
süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla olanlar
- - Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya daha fazla
fakat % 31'den az olanlar
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler
- - - Sütlü çikolata kırıntıları
- - - Kakao ile kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri
- Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde):
- - Doldurulmuş
- - - Kalıplanmış
- - - Diğerleri
- - Doldurulmamış:
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- - - İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Çikolata ve çikolata mamulleri:
- - - Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın) :
- - - - Alkol içerenler
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Doldurulmuş
- - - - Doldurulmamış
- - Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal edilmiş
kakaolu şekerci mamulleri
- - Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler
- - Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar
- - Diğerleri
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- Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
katılmış ve lezzetlendirilmiş)
- - Sade gazozlar
- - Meyvalı gazozlar
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- - Kolalı gazozlar

2202.10

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl
salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane,
kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek
hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde
verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti
(Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme
hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca
fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında
verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer
almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen
katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)
Yukarıda yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.
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