
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 28.03.2019 

Sayı: 2019/067        Ref: 4/067 

 

 

Konu:  

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN 

MÜKELLEFLERCE %18 KDV ÖDENEREK SATIN ALINAN ARAÇLARIN 

TESLİMİNDE DE %18 KDV UYGULANACAĞINA DAİR KARAR 

YAYINLANMIŞTIR 

 

22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 9. 

Sırasındaki parantez içi ifadeye aşağıdaki ilave yapılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu 

taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, 

 

"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 

8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 

87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve 

esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 

pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar 

ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek 

otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, 

arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, 

elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu 

taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar 

üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş 

sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 

motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya 

kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 

motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 

diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya 

mahsus arabalar, para arabaları, cenaze 

arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel 

amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] 

(Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b 

maddesine göre binek otomobillerinin 

alımında yüklenilen katma değer vergisini 

indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu 

araçları tesliminde bu Kararın 1 inci 

maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi 

oranı uygulanır.) 

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu 

taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, 

 

"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 

8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 

87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve 

esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 

pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar 

ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek 

otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, 

arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, 

elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu 

taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar 

üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş 

sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 

motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya 

kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 

motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 

diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya 

mahsus arabalar, para arabaları, cenaze 

arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel 

amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] 

(Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b 

maddesine göre binek otomobillerinin 

alımında yüklenilen katma değer vergisini 

indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu 

araçları tesliminde bu Kararın 1 inci 

maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi 

oranı uygulanır. İkinci el motorlu kara taşıtı 

ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu 



 

Kararın birinci maddesinin (a) bendinde 

belirtilen vergi oranı uygulanarak satın 

alınan araçların tesliminde, bu araçların 

alımında uygulanan katma değer vergisi 

oranı uygulanır.) 

 

 

(I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranı %1’dir. Bununla birlikte 

söz konusu listede bazı istisnai haller de düzenlenmektedir. (I) sayılı listenin 9. Sırasında 

tanımlanmış “kullanılmış” taşıtların tesliminde %1 KDV oranı geçerli olmaktadır. Bununla 

birlikte yapılan düzenlemeye göre,  ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden 

mükelleflerce 2007/13033 sayılı kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı 

(%18 KDV oranı) uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında 

uygulanan katma değer vergisi oranı (%18) uygulanacaktır.  

 

Düzenleme 22.03.2019 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

845 Sayılı Cumhurbaşkanı 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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