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TÜM İHRACATÇI B İRLİKLER İ 
Genel Sekreterlikleri 

 
Ankara-Antalya-Bursa-Denizli-Erzurum-Gaziantep-Gire sun-İstanbul-İzmir-Mersin-Trabzon 

 
 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Mısır’da şimdiye kadar uygulanmakta olan 
%10 oranındaki Satış Vergisi yerine 07.09.2016’da Mısır Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 
2016/67 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının yürürlüğe girdiği ve bu 
kapsamda 2016-2017 mali yılı süresince (30.06.2017’ye kadar)  % 13; 2017-2018 mali 
yılından itibaren ise % 14 seviyesinde genel KDV uygulanacağı ayrıca mal ve hizmet 
üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar için (otobüs ve otomobiller hariç) KDV oranının 
% 5 olarak belirlendiği bildirilmektedir.  

 
Genel KDV oranından farklı oranlara tabi ürünler ile KDV’den muaf tutulan ürünlerin 

listesi ekte yer almakta olup Mısır’daki KDV oranları ile ilgili uygulamanın ihracatçılarımıza 
duyurulması hususunda gereğini rica ederim.   

 
 

 
                                                                                              Dr. H. Bader ARSLAN 

Genel Sekreter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek: 
1. Farklı KDV Oranını Tabi Ürünler Listesi (5 Sayfa) 
2. KDV’den Muaf Ürünler Listesi (7 Sayfa) 
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