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İstanbul, 21.05.2018
Ref:4/097

Konu:
EKİM AYI SONUNA KADAR İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV ORANININ % 8
OLARAK UYGULANMASI VE HURDAYA AYRILAN ARAÇLAR VE YENİ
İKTİSAPLARDA TERKİN EDİLECEK ÖTV TUTARLARI HAKKINDA
DÜZENLEMELER İÇEREN KARARNAME YAYINLANMŞTIR
18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
1. Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan
ödemeler üzerinden yapılacak tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir
Bilindiği üzere, 7103 sayılı Kanun ile GVK’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9.
maddesine eklenen 9 numaralı bent kapsamında, “14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya
kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a
kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi
ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen
elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin
uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)” vergiden muaf esnaf olarak
belirlenmişti.
Kararnamenin 3. maddesi ile esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli
olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiştir.
2. 31/10/2018 tarihine kadar yapılacak iş yeri teslimlerinde de % 8 oranında KDV
uygulanacaktır
Bilindiği üzere, 5.5.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11674 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile %18 oranında KDV’ne tabi konutların, 31.10.2018 tarihine kadar
(bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranının % 8 KDV olarak uygulanmasına dair düzenleme
yapılmıştı. Konu hakkında 11.05.2018 tarih ve 2018/87 sayılı sirkülerimizde detaylı
açıklamalar yapılmıştı.
2018/11750 sayılı Kararnamenin 4. maddesi ile işyerleri de (bina ve/veya bağımsız bölüm
şeklinde olanlar) bu düzenlemeye dahil edilmiştir.

3. 7103 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında hurdaya ayrılacak araçlar ve
terkin edilecek ÖTV tutarları
7103 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi ile, model yılı ilerlemiş ve yıpranmış araçların ihraç
edilerek veya hurdaya ayrılarak trafikten çekilmesi ve bu araçların yerine yeni araç alımının
teşvik edilmesi suretiyle, ülkemiz araç parkının yenilenmesi, trafik güvenliğinin artırılması,
eski araçların çevreye verdiği zararların azaltılması, ihracatımızın artırılması ve yeni oluşacak
araç talebiyle üreticilerimizin teşvik edilmesi amacıyla bir düzenleme yapılmıştı.
Bu kapsamda madde ile,






31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere,
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04
GTİP numaralarında yer alan,
Kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların,
Adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar
vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve
ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla,
Aynı cins bir aracın (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor
silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim
vergisinden, Bakanlar Kurulu’nca, 10.000 TL’nı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve
özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı
gibi) göre belirlenecek kısmının terkin edilmesine imkân tanınmaktadır.

Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye, aracın hurdaya çıkarılması
veya ihraç edilmesi durumuna göre farklılaştırmaya, hurdaya ayrılacak veya ihraç edilecek
araçların teslim edilmesi gereken yerleri veya kişileri ve bunlarda aranılacak nitelikleri
belirlemeye yetkili kılınmıştı.
2018/11750 sayılı kararnamenin 5. maddesinde yapılan düzenleme ile, 7103 sayılı Kanunun
geçici 1. maddesinin yürürlüğe girdiği 27/3/2018 tarihinden itibaren ilgili mevzuat gereğince
kayıt ve tescili silinerek Kararnamenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen yerlere
teslim edilmek suretiyle bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da doğrudan
veya kararnamenin 5. maddesinin beşinci fıkrasında nitelikleri belirlenen ihracatçılar
vasıtasıyla ihraç edilen mezkur madde kapsamındaki araçlar bakımından aynı cins yeni bir
aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı,
a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin
87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim
vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,
Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi
Matrahı (TL)
Matrahı 46.000 TL'nı aşmayanlar için
Matrahı 46.000 TL'nı aşıp 80.000 TL'nı
Matrahı
80.000
aşmayanlar
için TL'nı aşanlar için

Terkin
Edilecek
Özel Tüketim
Vergisi
Tutarı
10.000
(TL)
8.000
3.000

b) Diğer araç cinsleri için ise 10.000 TL olarak
tespit edilmiştir.
7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümlerinden faydalanmak amacıyla hurdaya
çıkartılacak araçların, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine
ya da 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış
Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyette bulunan ömrünü tamamlamış araç
(ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edilmesi gerekmektedir.
Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına sadece
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına giren araçların
teslimi mümkündür.
7103 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamındaki araçlardan model yılı 1997 veya daha
eski olanlar için bu madde hükümlerinin yanı sıra 7020 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde
düzenlenen hükümlerden de faydalanılmak istenmesi halinde, hurdaya çıkartılacak aracın
7020 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yerlere teslim edilmesi
gerekecektir.
7103 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında araçların ihracatına, 6/6/2006 tarihli ve
26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ihracatçılar aracılık edebilecektir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK
2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge, Ortak
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge, Direktör
gogredik@mazarsdenge.com.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2018/11750

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

N. AĞBAL

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. ARSLAN

F. B. SAYAN KAYA

M. ÖZHASEKİ

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı V.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı V.

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

F. ÖZLÜ

F. B. SAYAN KAYA

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

O. A. BAK

L. ELVAN

İ. YILMAZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

B. TÜFENKCİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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