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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 02.04.2019 

         Sayı  : 2019/46 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

           Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

        

A- Konu Başlığı: 

           

-Kullanılmış (ikinci el) Binek Oto Alım Satımı Yapan Firmaların KDV Uygulamasını 

Etkileyen 845 Sayılı Karar ve 26 No’lu KDV Tebliği, 

            

Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
        

B- Konu Özeti: 

        

1. Kullanılmış (ikinci el) Binek Oto Alım Satımı Yapan Firmaların KDV 

Uygulamasını Etkileyen 845 Sayılı Karar ve 26 No’lu KDV Tebliği 

 

     1.1. 845 Sayılı Karar          

22.03.2019 tarihinde yürürlüğe giren 845 Sayılı Karar uyarınca, ikinci el motorlu 

kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 oranda KDV ödenmek suretiyle 

satın alınan araçların satışında (bu araçlar kullanılmış binek oto olsa dahi) %18 oranda 

KDV hesaplanması gerekmektedir.            

Kararla getirilen yeni hüküm aşağıdaki gibidir. 

“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.”            

KDV mükellefleri tarafından teslim edilen diğer kullanılmış (ÖTV’ye tabi olmayan) 

binek oto teslimlerine ilişkin %1 oranda KDV uygulaması devam etmektedir. (binek oto 

ve kullanılmış binek oto tanımları 60 no.lu KDV Sirkülerinin 5.10. no.lu bölümünde yer 

almakta olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.) 

    

1.2.  26 No’lu KDV Tebliği           

26 no.lu KDV Tebliği ile;           

-845 sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmış ve           

-İkinci el binek oto alım-satımı yapan firmalara yıllardır uygulatılan KDV indirim 

yasağı kaldırılmıştır. (28.03.2019 tarih ve 30728 sayılı R.G.) 
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1.3. 845 Sayılı Karar ve 26 No’lu KDV Tebliği’nin İkinci El Binek Oto Alım-Satımı 

Yapan Firmalar Üzerinde KDV Açısından Meydana Getirdiği Değişiklikler    

      

Daha çok oto galerisi olarak isimlendirilen ikinci el binek oto ticareti ile iştigal 

eden firmaların söz konusu Karar ve Tebliğden nasıl etkilendiklerini net bir şekilde 

anlatabilmek için bu firmaların, daha önce tabi oldukları hükümler ve yeni duruma 

göre nasıl hareket etmeleri gerektiği aşağıdaki karşılaştırmalı tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

1.4. İkinci El Binek Oto Alımında Yüklenilen KDV’yi İndirme Hakkı Tanınan 

Mükellefler           

26 No.lu Tebliğde belirtildiği gibi, bu yeni indirim imkanından yararlanacak olan 

mükellefler; 

“…ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler.” şeklinde tanımlanmış 

olup, bunların kimler olduğu şöyle ifade edilmiştir. 

“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 

ESKİ UYGULAMA 

(22.03.2019’dan önce) 

YENİ UYGULAMA 

(22.03.2019’dan itibaren) 

Binek oto KDV ödenmeksizin temin 

edilmişse, bu otonun satışında KDV 

Kanunu’nun 23’üncü maddesi 

uyarınca, binek otonun satış 

bedelinden maliyet tutarı indirilmekte 

ve aradaki fark, KDV matrahı olarak 

dikkate alınıp bu matraha %18 

oranında KDV uygulanmaktadır.  

Bu uygulama aynen devam edecektir.  

Çünkü yeni Kararname ve Tebliğ KDV 

ödenmek suretiyle temin edilen binek 

oto alımlarını etkilemiştir.  

Binek oto %1 KDV ödenerek temin 

edilmişse, bu kdv indirilemiyordu 

(binek oto alım maliyetine dahil 

ediliyordu) satışında ise %1 oranında 

KDV hesaplanıyordu.  

Yeni uygulamada %1 oranda KDV 

ödenerek temin edilen binek otonun 

alış KDV’si indirilecek, satışında ise yine 

%1 oranında KDV hesaplanacaktır.  

Binek oto %18 KDV ödenerek temin 

edilmişse, KDV indirim yasağı bu 

durumda da uygulanmakta 

dolayısıyla %18 KDV oto alım-

satımcısının maliyetine girmekteydi. 

Satışta ise %1 KDV 

hesaplanmaktaydı.  

Yeni uygulamada %18 oranda KDV 

ödenerek temin edilen ikinci el binek 

otonun KDV’si indirilecek, satışında ise 

% 18 KDV hesaplanacaktır. 
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verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem 

yapabilirler.”  

    

1.5. Yeni Uygulama, Stokta Bulunan Binek Otoları da Etkilemektedir.          

26 no.lu KDV Tebliği’nde, ikinci el binek oto ticareti yapanların daha önce %1 

veya %18 KDV ödemek suretiyle satın aldıkları (stoklarında bulunan) ikinci el binek 

otolar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır. 

“ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22.03.2019 tarihinden 

önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22.03.2019 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 kayıtların düzeltilmesi tabidir.”          

Görüldüğü gibi, 26 no.lu Tebliğ ile binek oto ticareti yapanların binek oto 

alımlarına ilişkin olarak kaldırılan KDV indirim yasağı 845 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 

22.03.2019 tarihi itibariyle stokta bulunan binek otolara da teşmil edilmiş bulunmaktadır. 

Bu otoların satıldığı ayda, alımda ödenmiş olup indirilmeyen %1 veya %18 KDV’ler 

indirim konusu yapılacaktır.            

Bu durum söz konusu KDV’lerin oto alış maliyetinden çıkarılmasını 

gerektirmektedir. Bu gereklilik satışın yapıldığı ayda 191 no.lu indirilecek KDV hesabına 

borç, satışı yapılmış olan binek oto alış maliyeti hesabına alacak kaydedilmek suretiyle 

yerine getirilmelidir. Böylelikle satışı yapılan binek otonun alış maliyeti indirilen KDV 

kadar küçülmüş dolayısıyla satış karı aynı meblağda yükselmiş olacaktır.      

 

1.6. İkinci El Binek Oto Ticareti Yapanlara Sağlanan Binek Oto KDV İndirme Hakkı 

Sadece Alım-Satım Amacıyla Tedarik Edilen Binek Otolarla Sınırlıdır.          

26 no.lu KDV Tebliği’nde; 

 

“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.”          

Buna göre, ikinci el binek oto alım-satımı yapan firmalar, satmak amacıyla %1 

veya %18 KDV ödeyerek aldıkları binek otoların alış KDV’sini indirebilecek buna mukabil 

firma işlerinde kullanmak üzere satın aldıkları (stok hesabına değil sabit kıymetler 

hesabına dahil ettikleri) binek otoların KDV’sini indirmeyeceklerdir.  
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60 NO.LU KDV Sirkülerindeki “Binek Oto” ve “Kullanılmış Binek Oto” 

Tabirlerinin Tanımını İçeren 5.10. No’lu Bölümü 

“5.10. Araçların Tesliminde Oran Uygulaması  

2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 9 uncu sırasında;  

"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 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.),"  

ifadesine yer verilmiştir.  

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1 inci maddesinin (5) no.lu fıkrasında, 

(I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyiminin 4760 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade ettiği 

belirtilmiştir.  

87.03 pozisyonunda yer alan eşyaların tanımına ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-

Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 

Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) de 

açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.  

Buna göre;  

5.10.1. 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda 

emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet 

ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu 

bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, 

havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan 

(en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför 

ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm 

arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar 87.03 

pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. 
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87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar 

ve yarış arabaları dahil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi "çok 

amaçlı araçları" kapsamaktadır.  

Sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 87.02 

pozisyonunda yer almaktadır.  

Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, 

itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer 

almakla birlikte, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki I sayılı listenin 9 uncu 

sırası haricinde tutulmuştur.  

5.10.2. 30/3/2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 9 

uncu sırasına 30/3/2009 tarihinden geçerli olmak üzere "8701.90.50.00.00 Kullanılmış 

olanlar ile" ibaresi eklenmiştir.  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda, 

tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler 

hariç) kullanılmış olanları yer almaktadır.  

5.10.3. Kamyonet türü araçlar genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri 

insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya 

kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür 

araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili 

taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin % 50'sinden fazla olması halinde, 

bu araçlar 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.  

5.10.4. Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu 

"Armonize Sistem İzahnamesinde" verilen göstergeleri karşılamalıdır. Ancak, arka 

kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve 

bağlantı elemanlarının bulunmadığı bir sıra koltuğa sahip olan panelvan türü araçlar, 

yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde 

pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.  

5.10.5. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu 

sırasında, KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında 

yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde % 18 

oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.  

Diğer taraftan, 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2 nci maddesinde; 

KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV'yi 

indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere 

iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan 

binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması 

halinde, bu teslimde % 1 oranında KDV uygulanacağı ifade edilmiştir.  

Kullanılmış araçların KDV Kanununun 1/1 maddesi kapsamında ticari mahiyetteki 

teslimi veya 1/3-d maddesi kapsamında müzayede yoluyla satışı KDV'ye tabi 
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tutulacaktır. KDV'ye tabi olacak şekilde satışı yapılan aracın durumunun, yukarıda 

yapılan açıklamalar çerçevesinde tespit edilmesinden sonra;  

(1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda 

yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli 

traktörlerin (motokültörler hariç) 30/3/2009 tarihinden itibaren tesliminde %1 oranında 

KDV hesaplanacaktır.  

(2) Aracın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobili 

niteliğine haiz olması durumunda 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli 

I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden söz konusu aracın satışı %1 oranında KDV'ye tabi 

olacaktır.  

KDV Kanunun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV'yi 

indirim hakkı bulunmayan mükelleflerin, kullanılmış binek otomobillerini satın alıp işletme 

adına kayıt ve tescil ettirdikten sonra satması halinde, alış sırasında satıcının durumuna 

bağlı olarak % 1 veya % 18 olarak ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün 

olmayıp gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması 

gerekmektedir.  

Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında 

yüklendiği KDV'yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi gibi) bu 

aracın satışında KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Ancak, binek otomobillerinin 

alımında yüklendiği KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31/12/2007 tarihi itibariyle 

aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden 

itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi %1 oranında KDV'ye tabi tutulacaktır.  

(3) Aracın 87.03 pozisyonunda yer almaması durumunda ise %18 oranında KDV 

uygulanacaktır.  

Örneğin; 87.04 tarife pozisyonundaki eşya taşımaya mahsus kamyonun kullanılmış olup 

olmadığına bakılmaksızın satışında %18 oranında KDV hesaplanacaktır.  

Aynı şekilde 87.02 pozisyonunda yer alan otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçların 

teslimi de %18 oranında KDV'ye tabi tutulacaktır.  

(4) Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze 

arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtların kullanılmış 

olanlarının tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır.” 

 

  

                                Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


