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BAZI TAŞIT TESLİMLERİNDE
%1 KDV UYGULANMASININ KAPSAMI
GENİŞLETİLDİ
541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında
yapılan değişiklik uyarınca bazı taşıt teslimlerinde %1 KDV
uygulanmasının kapsamı genişletilmiştir.
ÖZET

:

25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile
yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin; 87.16.20.00.00.00, 87.16.31.00.00.00, 87.16.39. ve
87.16.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer
alan malların katma değer vergisi oranı 1.1.2019 tarihinden geçerli
olmak üzere 31.03.2019 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.

31/10/2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin KDV oranları ile ilgili
düzenlemelerde bulunulmuş, konuyla ilgili açıklamalarımıza 1.11.2018/176 sayılı
Sirkülerimizde yer verilmişti.
Buna göre; 287 sayılı Karar uyarınca 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile
yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan
malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmişti.
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Bu mallar aşağıdaki gibiydi:

G.T.İ.P. NO
8701.20
87.02

87.04

87.05

Mal İsmi
Yarı römorkler için çekiciler
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil)
motorlu taşıtlar
- Otobüs
- Midibüs
- Minibüs
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)
- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından
başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri
olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200
cm³'ü geçmeyenler hariç);
-- Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler
-- Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü
geçmeyenler
-- Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler
--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler
--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler
- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
-- Diğerleri
- Diğerleri
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
-- Diğerleri
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere
özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli
taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar,
yol süpürmeye mahsus arabalar,
püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji
üniteleri)
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]
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31/12/2018 tarihli ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/12/2018
tarihli 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 287 sayılı Karar ile belirlenen ve 31.12.2018
tarihine kadar uygulanan indirimli oran uygulaması 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
Öte yandan 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
31/12/2018 tarihli 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 287 sayılı Cumhurbaşkanı Karının
eki Karın 4’üncü maddesinde yer alan “87.05” ifadesinden sonra gelmek üzere
87.16.20.00.00.00, 87.16.31.00.00.00, 87.16.39. ve 87.16.40.00.00.00 ibareleri
eklenmiştir.
Buna göre; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe
konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
87.16.20.00.00.00, 87.16.31.00.00.00, 87.16.39. ve 87.16.40.00.00.00 gümrük tarife
istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı 1 Ocak 2019
tarihinden geçerli olmak üzere 31.03.2019 tarihine kadar %1 olarak belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

87.16.20.00.00.00

-Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya
boşaltmalı römork ve yarı römorklar
-Eşya taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar

87.16.31.00.00.00

--Tanker römork ve yarı römorklar

87.16.39.

Diğerleri

87.16.40.00.00.00

Diğer römorklar ve yarı römorklar
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Öte yandan 287 sayılı Kararın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında mükelleflerin, indirimli
orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar
nedeniyle yüklendikleri vergileri dâhil edilmeyecekleri açıklaması yer almaktaydı. Söz
konusu 2’nci fıkra hükmü 535 sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile “Mükelleflerin, indirimli
orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar
(Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) nedeniyle yüklendikleri vergiler
dâhil edilmez” şeklinde değiştirilmiş olup; söz konusu değişiklik 31/10/2018 tarihinden
geçerli olmak üzere 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla...

“Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)” tam
metni…>>>

