Yeminli Mali Müşavirlik Departmanı-Sirküler Bülteni-www.taxauditingymm.com

Sayı: 2019/29
Konu: İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle Uğraşanların Binek Otomobil
Satışlarında KDV Eşitlenmiştir. (845 sayılı CBK)
Mevzuat: 3065 KDVK
Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx
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Özet:
845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 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.
Düzenlemeye göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV
oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde de %18 KDV oranı uygulanacaktır.
845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin,



%18 oranında kdv uygulanarak satın aldıkları 87.03 tarife pozisyonundaki binek
otomobilleri ve şoför dahil 9 kişiye (8+1) kadar insan taşımak üzere imal edilmiş
panelvan, arazi taşıtı, jip türü araçları satışında %1 değil,



%18 oranında kdv uygulamaları öngörülmüştür.
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Böylece, araç kiralama firmalarından ikinci el otomobilleri %18 oranından satın alan oto
galericilerinin, bunları aynı orandan satmaları amaçlanmıştır.
İçerik:

845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 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.
Düzenlemeye göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV
oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde de %18 KDV oranı uygulanacaktır.
Bahsi geçen bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar’a ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırasının
sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıda kalın olarak belirtilen cümle
eklenmiştir:
(I) Sayılı Listenin 9 Uncu Sırasının Yeni Hali:
9-Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,
"Türk

Gümrük

Tarife

Cetvelinin

8701.90.50.00.00

Kullanılmış

olanlar

ile

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
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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 oranı
uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan
katma değer vergisi oranı uygulanır.),
Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı
uygulanarak satın alınan araçların tesliminde de %18 KDV oranı uygulanacaktır.

Özetle, 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin,



%18 oranında KDV uygulanarak satın aldıkları 87.03 tarife pozisyonundaki binek

otomobilleri ve şoför dahil 9 kişiye (8+1) kadar insan taşımak üzere imal
edilmiş panelvan, arazi taşıtı, jip türü araçları satışında %1 değil,


%18 oranında KDV uygulamaları öngörülmüştür.

Saygılarımızla,

i
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Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok
geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek,
gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.
Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel
yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate
alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür
çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu
düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak
paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
“TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki
bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her
türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması
halinde iletişim bilgilerimiz:
OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul 1 (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri): DİVAN RECİDENCE-Basın Ekspress Yolu Bağlar
Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, NO.35, Kat:8 No:72 Bağcılar-Güneşli-İSTANBUL
GSM: 0505 680 42 54
GSM: 0552 212 09 80
Mail :taxauditingymm@gmail.com
:cakmakciali@taxauditingymm.com
:info@taxauditingymm.com
Web: www.taxauditingymm.com
İstanbul 2 (Bağımsız Denetim Hizmetleri): AĞAOĞLU MY OFFİCE 212-Mahmutbey Mah. Taş Ocağı
Cad. Ağaoğlu My Office 212 Kat:20 Daire: 336 Bağcılar-İSTANBUL
Tel
:(0212) 777 66 30
GSM(İş):(0505) 680 42 54
Faks :(0212) 602 30 00
Ankara Ofis 1-(YMM Hizmetleri): Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat: 3)
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 441 39 00
Fax: (0312) 441 39 01
GaziAntep İrtibat
ŞehitKamil/GaziAntep

Ofisi

1:

Mücahitler

Mah.

9.

Cad.

Gümüşburun

İş

Merkezi

Kat:4

No:28
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