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İKİNCİ EL BİNEK OTOMOBİL TESLİMLERİNDE
UYGULANACAK KDV ORANI VE ALIŞTA ÖDENEN
VERGİNİN İNDİRİMİ KONUSUNDA
TEBLİĞ DÜZENLEMESİ

21 Mart 2019 tarihli ve 845 sayıl Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında
yapılan Tebliğ düzenlemesinde; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle
iştigal eden mükelleflerce;
– %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin
tesliminde %1,
– %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin
tesliminde %18
KDV oranın uygulanacağı belirtilmiştir.

ÖZET

:

Ayrıca 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden
mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin
alış belgelerinde gösterilen KDV, 22/3/2019 tarihi itibarıyla indirim
konusu yapılabilecektir.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce
22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan,
ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal
stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve
daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarları da, bu araçların
teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu
yapılabilecektir.
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22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21 Mart 2019 tarihli ve
845 sayıl Cumhurbaşkanı Kararında (I) sayılı listenin 9’uncu sırasının sonunda yer alan
parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümlenin eklendiği belirtilmişti.
"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci
maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oram uygulanarak satın alınan araçların
tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.
Buna göre söz konusu 9’uncu sıra aşağıdaki gibi olmuştu.
9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,
"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile (10) (50) 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 oram uygulanarak satın alınan
araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı
uygulanır.)
28 Mart 2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma değer Vergisi
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26) ile söz konusu
Karara ilişkin olarak 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere
“2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil
Alımlarında KDV İndirimi” başlıklı bölüm eklenmiştir.
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Bu bölümde aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.

I-) İkinci el binek otomobil teslimlerinde uygulanacak KDV oranı
Buna göre söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikinci el
motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;
–
–

%1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,
%18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18
KDV oranı uygulanacaktır.

3065 sayılı Kanunun (29/5) maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi indirimi
uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan
vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili
usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

II-) İkinci el binek otomobil otomobillerin alımında ödenen KDV’nin
indirim konusu yapılması
1) Tebliğde 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İkinci El
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el
motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu
edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu
yapılmasının 22/3/2019 tarihi itibarıyla uygun görüldüğü belirtilmiştir.
2) İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci
el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra
alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde
gösterilen KDV’yi indirebileceklerdir.
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3) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden
önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla
henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış
belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarları da,
bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu
yapılabilecektir.
Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV
tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir.
4) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı
dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış
belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacaktır.
5) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi
alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal
etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan Yönetmeliğe göre yetki
belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu
kapsamda işlem yapabilirler.

Saygılarımızla…

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 26)” tam metni…>>>

