
                                                                                                                                                               
 

 

 
SİRKÜLER 

CPATURK /2019-01 

 

KONU:  İndirimli Oran KDV ve ÖTV Uygulaması  

 

31.10.2018 tarih ve 30581 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan aynı 

tarih ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı vergi kanunlarında aşağıda belirtilen 

düzenlemeler yapılmışdı. 

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 30.12.2018 

tarihli ve 535 sayılı Karar ile istisna ve indirim süreleri 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

1) Tapu harcı 31.03.2019 tarihine kadar binde 15 oranında uygulanacaktır. 
 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin "Tapu İşlemleri" bölümünün 20/a 

fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harcı 287 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı 

ile 31.12.2018 tarihine kadar binde 15 olarak uygulanmakta iken bu süre  535 sayılı Karar ile 

31.03.2019 tarihine  kadar uzatılmıştır. 

Diğer bir deyişle 31.03.2019 tarihine kadar konut ve iş yerlerine ilişkin tapu 

işlemlerinden binde 15 oranında tapu harcı alınacaktır. 

 

2) Konut ve işyeri teslimlerinde 31.03.2019 tarihine kadar % 8 indirimli KDV oranı 

uygulanacaktır. 

 

% 18 oranında Katma Değer Vergisi uygulanan konut ve işyeri teslimlerinde 287 No.lu 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12 2018 tarihine kadar uzatılmış bulunan% 8 oranının 

uygulanma süresi 535 sayılı Karar ile 31.03.2019 tarihi olarak belirlenmiştir 

Bu suretle % 18 oranında Katma değer Vergisi uygulanan konut ve işyeri teslimlerinde 

31.03.2019 tarihine kadar % 8 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. 

 

3) Aşağıda belirtilen malların KDV oranı 31.03.2019 tarihine kadar % 8'e 

düşürülmüştür. 

 

287 No.lu Kararın 3'ncü maddesi ile aşağıda tanımlanan malların tesliminde katma 

değer vergisi oranı 31.12.2018 tarihine kadar %8 oranında uygulanacağı belirtilmiş iken Bu 

kere 535 sayılı Karar ile süre 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bununla birlikte söz konusu mallar ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergileri, 

indirimli orana tabi mallara ilişkin katma değer vergisinin iadesinde dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu yüklenilen katma değer vergileri ancak indirim yoluyla giderilebilecektir. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 
4) Aşağıda belirtilen malların KDV oranı 31.03.2019 tarihine kadar % 1'e 

düşürülmüştür. 

 

287 No.lu Kararın 4'ncü maddesi ile aşağıda tanımlanan malların tesliminde katma 

değer vergisi oranı 31.12.2018 tarihine kadar % 1 oranında uygulanacağı belirtilmiş iken bu 

kere 535 Nolu Karar ile indirim süresi 31.03.2019 olarak belirlenmiştir. 

Bununla birlikte söz konusu mallar ile ilgili olarak (Türkiyede kayıt ve tescil edilmemiş 

yeni araçlar hariç olmak üzere) yüklenilen katma değer vergileri, indirimli orana tabi mallara 



                                                                                                                                                               
 

 

 
ilişkin katma değer vergisinin iadesinde dikkate alınmayacaktır. Söz konusu yüklenilen katma 

değer vergileri ancak indirim yoluyla giderilebilecektir. 

 

 
G.T.İ.P  No.    Eşyanın Tanımı 

8701.20 Yarı romörkler için çekiciler 

87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) 

Motorlu taşıtlar 

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 

87.05 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) 

 

 

 

5) Aşağıda belirtilen malların Özel Tüketim Vergileri 31.3.2019 tarihine kadar 

yanlarında belirtilen oranlara indirilmiştir. 

 

Aşağıda belirtilen Özel Tüketim Vergisi Kanununun II sayılı listesinde yer alan malların 

özel tüketim vergileri 287 No.lu Karar uyarınca 31.12.2018 tarihine kadar, yanlarında yer alan 

oranlarda uygulanacağı hüküm altına alınmış iken bu kere 535 sayılı Karar ile indirimli oranın 

uygulama süresi 31.03.2019 olarak belirlenmiştir. 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

6) Aşağıda belirtilen malların Özel Tüketim Vergileri 31.03.2019 tarihine kadar 

sıfırlanmıştır. 

 

Aşağıda belirtilen Özel Tüketim Vergisi Kanununun IV sayılı listesinde yer alan 

malların özel tüketim vergileri 287 No.lu Karar ile 31.12.2018 tarihine kadar, sıfır (% 0) 

oranında uygulanacağı Kararın 6'ncı maddesiyle hüküm altına alınmış iken bu süre 535 No.lu 

Karar ile 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

 

 

 

 
Saygılarımızla 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi 

vermek amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak 
değildir. Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim 
profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; 
"Cpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamaktadır ve söz 
konusu sirkülerlerin içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir 
güvence vermemektedir. İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayıdoğabilecekzararlardan ve 
cezai tazminattan dolayıCpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. sorumlu tutulamaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 


