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Konu: 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete`de 

yayımlanmıştır. 

 

Özet:  845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. 

maddesinde 9. sıranın sonuna eklenen ibare ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden 

mükelleflerce, uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV 

oranı uygulanacaktır. Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı, 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.03.2019 tarihli ve 30728 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinde; Karar’a ekli (I) sayılı listedeki teslim 

ve hizmetlerin % 1 oranında, (II) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin ise % 8 oranında KDV’ye 

olduğu, bu listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetlerin ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi 

olduğuna yönelik düzenleme yer almaktadır. (I) sayılı listenin 9. sırasında ise motorlu taşıtlardan 

sadece kullanılmış olanlar için uygulanan KDV oranına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. 

 

22 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 9. sıranın 

sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna;  

“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.” 

ibare eklenmiştir.  

Söz konusu düzenleme ile ikinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenlerin, araç alım satımlarında 

KDV oranlarına ilişkin yaşadıkları tereddütleri gidermek amacıyla, bu mükelleflerin aldığı KDV 

oranından araçları satabilme imkânı getirilmiştir. 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, yayım tarihi olan 

22 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı, 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
1
 ile; 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından alım satıma konu edilen binek 

otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV tutarlarının 22/3/2019 tarihinden itibaren geçerli 

                                                           
1
 28.03.2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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olmak üzere indirimine imkan sağlanmaktadır. 

 

1. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil 

Alımlarında KDV İndirimi  

21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle 

iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde 

KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe 

girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikincil el araç ticareti yapan işletmelerce;  

-  %1 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %1, 

- %18 KDV oranı uygulanarak 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.  

Bu yetkiye 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 tutarlarının indirim konusu yapılması 

22/3/2019 tarihi itibariyle uygun görülmüştür.  

Buna göre, 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 indirebilirler.  

Diğer taraftan, 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 

tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu 

yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil 

edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtlarının düzeltileceği tabiidir.  

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. 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. 

Bu düzenleme, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ ( Seri No:26), 22 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Tebliğin yayım tarihi olan, 28 
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Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 
 

 

Saygılarımızla. 

 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

 Hizmetleri Ltd. Şti. 

 Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


