
 

 

GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ YAPILDI 

Sirküler No: 2022/30 
İstanbul 14.02.2022 

 

13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Mal ve Hizmetlere 

Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar” ile gıda ürünlerinde KDV indirimine gidilmiştir. 

KDV oranında yapılan bu değişikliğin gıda ürünlerine ilişkin KDV işlemlerine olan etkisi 

aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

1. KDV listesinin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ve daha önce KDV oranı %8 

olarak uygulanan alan tüm mallar için (ÖTV’ye de tabi olan havyar ve havyar yerine kullanılan 

ürünler, kolalı içecekler, meyveli soda ve benzerleri hariç) KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.  

Buna göre; havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kolalı içecekler ve meyveli sodaların 

yanı sıra, örneğin;limonata, soğuk çay ve soğuk kahve gibi içecekler ÖTV’ye tabi olduğundan 

bunlar için uygulanan% 8 KDV oranında bir değişiklik olmayacak, buna karşılık; ÖTV dışında 

kalan %100 meyve suları, şalgam suyu gibi içeceklerde  KDV oranı %1 olarak 

uygulanacaktır.  

2. KDV oranı %1 olarak belirlenen, ancak, ÖTV’ye tabi olan gıda maddeleri için %8 KDV 

oranı uygulanmaya devam edecektir.  

3. Yurtiçi gıda ürünleri satışlarda uygulanacak %1 KDV oranı bu malların ithalinde de geçerli 

olacaktır. 

4. Bazı gıda maddeleri için toptan ve perakende aşamalarında farklı KDV oranı uygulaması 

kaldırılarak her safhada aynı KDV oranı getirilmiştir. 

5. Yemek hizmeti verilen restoran, kafeterya, pastane gibi yerlerde, ayakta yemek yenilen 

yerler ile paket servis yemek hizmetlerinde uygulanan KDV oranlarında değişiklik 

yapılmamıştır. 

6. İndirimli KDV oranına tabi bu satışlarla ilgili yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen 

KDV’nin iadesi talep edilebilecektir. 

7. KDV matrahında değişikliğin gerçekleştiği tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının 

değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu 

işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınarak yapılması gerekmektedir. 

 



 

 

8. Değişen KDV oranı, kararın yayımını izleyen gün uygulanmaya 

başlanacaktır. 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

 

Saygılarımızla. 

 

Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member of RSM International 

 


