
                                                                                                                                                               
 

 

 
SİRKÜLER 

CPATURK 2019/12 

 

KONU: 28 Mart 2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 Seri No.lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hususlar 

 

 

28 Mart 2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 Seri No.lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliği ile ikinci el motorlu araç ticareti ile uğraşanların alım satıma 

konu ettikleri binek otomobillerinin tesliminde uygulayacakları KDV oranı ve indirimi ile 

ilgili hususlar belirlenmiş ve Uygulama Genel Tebliğine (III/C-2.4.) bölümünden sonra 

gelmek üzere eklenmiştir. 

 

Tebliğde yer alan açıklamalara göre; 

 

1. Uygulanacak katma değer vergisi oranı 
 

22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/3/2019 tarihli ve 

845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden 

mükelleflerce KDV uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında 

uygulanan katma değer vergisi oranının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre, 26 Seri No.lu Tebliğde 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 oranının uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

2. Binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisinin indirimi 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kanunun 29/5 maddesinde yer alan indirimle ilgili usul 

ve esasları düzenlemeye ilişkin yetkisine dayanarak, 

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 22.03.2019 tarihinden itibaren 

indirim konusu yapılmasını uygun görmüştür. 

İndirim uygulamasından 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında 

işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar yaralanabilecektir. 

Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki 

belgesi almamış olanlar da, anılan Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre 

ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilecektir. 

22.03.2019 tarihinden önce alım-satıma konu edilmek üzere satın alınan, ancak bu 

tarih itibariyle satılmamış bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha 



                                                                                                                                                               
 

 

 

önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme 

ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür.  

Söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına 

ilişkin kayıtların düzeltilerek maliyetlerden çıkarılması gerekmektedir. 

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 yapılamayacağı tabiidir. 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 


