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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 03.01.2019 

         Sayı  : 2019/3 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-2019 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had 

KDV Dahil 20,52 Olarak Belirlenmiştir. 

 

-İndirimli Vergi ve Harç Uygulaması 3 Ay Daha Uzatılmıştır. (31.12.2018 tarih ve 

30642 sayılı 4. Mük. Resmi Gazete, 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri; 

 

1. 2019 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had 

KDV Dahil 20,52 Olarak Belirlenmiştir. 

 

GVK’nun, 23/8 nci maddesinde yer alan maktu had, her yıl bir önceki yıla ilişkin 

olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu 

şekilde hesaplanan maktu haddin % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. 

Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen haddi yarısına kadar artırmaya veya 

indirmeye yetkilidir.  

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 2019 yılı için kullanmamıştır. Bu nedenle vergiden 

müstesna yemek haddi yeniden değerleme oranında artmıştır. Maliye Bakanlığı, 305 

seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 takvim yılında uygulanacak vergiden 

müstesna yemek haddini 19 TL olarak ilan etmiştir. (RG 31/12/2018 – 30642 3. Mükerrer)  

        Söz konusu 19,00 TL’lik had, yemeğin KDV hariç tutarıdır. Bu nedenle söz konusu 

had 01.01.2019 tarihinden itibaren KDV dahil (19,00 x 1,08=) 20,52 TL olarak 

uygulanacaktır.  

2. İndirimli Vergi ve Harç Uygulaması 3 Ay Daha Uzatılmıştır. (31.12.2018 tarih ve 

30642 sayılı 4. Mük. Resmi Gazete, 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

        Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31.10.2018 tarih ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535) ile indirimli 

vergi ve harç uygulaması 3 ay daha (yani 31.03.2019 tarihine kadar) uzatılmıştır.  

 

        Söz konusu Kararla yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:  
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2.1. Konut ve İşyerinin Alım/Satımına İlişkin Geçici İndirimli Tapu Harcı 

Uygulaması 31.03.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 

 

        535 sayılı Kararın 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 1 inci maddesi ile; 

 

       -Konut ve işyeri satışlarına ilişkin olarak tapu harcını alan ve satan için binde 20’şer 

yerine, ayrı ayrı binde 15’e indiren 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Kararnamede 

yer alan “31.12.2018” ibaresi “31.03.2019” şeklinde değiştirilmek suretiyle,  

 

      -Aralık 2018 ayı sonuna kadar uygulanan konut ve işyeri alım satımlarındaki indirimli 

tapu harcı uygulaması 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

2.2. Konut ve İşyeri Teslimlerine İlişkin Geçici İndirimli KDV Uygulaması 

31.03.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.  

 

535 sayılı Kararın 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 2 nci maddesi ile; 

 

-Konut ve işyerlerinde (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) KDV 

oranını geçici olarak 31.12.2018 tarihine kadar %18 den %8 e indiren 2007/13033 sayılı 

Kararname’nin geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31.12.2018” ibaresi “31.03.2019” 

şeklinde değiştirilerek,  

 

-%18 oranına tabi konut ve işyerlerinde KDV oranını %8’e düşüren geçici 

düzenlemenin 31.03.2019 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.  

 

2.3. Bazı Mallardaki (Mobilya) KDV Oran İndirimi 31.03.2019 Tarihine Kadar 

Devam Edecektir. 

 

535 sayılı Kararın 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 3/1 inci maddesi ile 287 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Karar’ın 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2018” 

ibaresi “31/3/2019” şeklinde değiştirilerek, söz konusu mobilya teslimlerinde KDV oranını 

%18’den %8’e indiren geçici düzenlemenin uygulaması 31.03.2019 tarihine kadar 

uzatılmıştır. KDV oranı indirilen bu mallar nedeniyle yüklenilip indirilemeyen KDV’nin 

iade edilmemesi uygulaması da devam edecektir.  

 

2.4. Bazı Mallardaki (Motorlu Taşıtlar) KDV Oran İndirimi 31.03.2019 Tarihine 

Kadar Devam Edecektir. 

 

535 sayılı Kararın 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 3/1 inci maddesi ile 287 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “31/12/2018” 

ibaresi “31.03.2019” şeklinde değiştirilerek,  

 

GTİP numarası aşağıda belirtilen bazı mallardaki (motorlu taşıtlar) KDV oranını 

%18’den %1’e indiren geçici düzenlemenin 31.03.2019 tarihine kadar uygulanması 

sağlanmıştır.  
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         Diğer taraftan 31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541) ile 287 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “87.05” ibaresinden sonra gelmek 

üzere 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00” ibareleri eklenerek, 

 

         Bu malların KDV oranı da 31.03.2019 tarihine kadar %18’den %1’e indirilmiştir.  

 

         Bu Karar 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre yeni kapsama alınan 

malların 01.01.2019-31.03.2019 tarihleri arasındaki teslimlerinde indirimli oran 

uygulanacaktır.  

 

KDV oranı indirilen mallar nedeniyle yüklenilip indirilemeyen KDV’nin iade 

edilmemesi uygulaması, prensip itibariyle devam ettirilmekle birlikte;  

 

535 sayılı Kararın 31.10.2018 tarihinde yürürlüğe giren 3/2 nci maddesi ile 287 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Karar’ın 4/2 üncü maddesine eklenen parantez içi 

hükümle, Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçların 31.10.2018-31.03.2019 

tarihleri arasında indirimli oranla tesliminde KDV iadesine imkân sağlanmıştır.  

 

-8701.20 Yarı Römorklar İçin Çekiciler, 

 

-87.02 On Veya Daha Fazla Kişi Taşımaya Mahsus (Sürücü Dahil) Motorlu Taşıtlar,  

 

-87.04 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar, 

 

-87.05 Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar (İnsan Veya Eşya Taşımak Üzere Özel Olarak 

Yapılmış Olanlar Hariç), 

 

-8716.20.00.00.00 Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya 

boşaltmalı römork ve yarı römorklar, 

 

-8716.31.00.00.00 Tanker römork ve yarı römorklar, 

 

-8716.39 Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar: - Diğerleri, 

 

-8716.40.00.00.00 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı 

bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları: - Diğer römorklar ve yarı 

römorklar, 

 

2.5. Bazı Mallardaki (Binek Otomobilleri ve Esas İtibariyle İnsan Taşımak Üzere 

İmal Edilmiş Diğer Motorlu Taşıtlar) ÖTV Oran İndirimi 31.03.2019 Tarihine 

Kadar Devam Edecektir.  

 

535 sayılı Kararın 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 3/1 inci maddesi ile 287 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31.12.2018” 

ibaresi “31.03.2019” şeklinde değiştirilerek, ekli cetvelde yer alan mallardaki ÖTV 

oranlarındaki indirimin 31.03.2019 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır. (Ek:1) 
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Bu malların normal ÖTV oranları ile 31.03.2019 tarihine kadar uygulanacak 

indirimli ÖTV oranları ekteki cetvelde yer almaktadır. (Ek:1) 

 

2.6. Bazı Mallarda (Elektrikli Ev Aletleri) ÖTV Oranlarının %0 (Sıfır) Uygulanması 

31.03.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır: 

  

535 sayılı Kararın 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 3/1 inci maddesi ile 287 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 6 ncı maddesinde yer alan “31.12.2018” 

ibaresi “31.03.2019” şeklinde değiştirilerek,   

 

Ekteki cetvelde yer alan mallardaki (elektrikli ev aletleri) ÖTV oranlarının, 

31.03.2019 tarihine kadar % 0 (Sıfır) olarak uygulanması sağlanmıştır. (Ek:2) 

 

Bu mallardaki bu geçici uygulama dışındaki normal ÖTV oranları da tabloda yer 

almaktadır. 

 

Diğer taraftan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının 

Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540) ile 31.03.2019 tarihine kadar (bu 

tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan aşağıdaki 

malların özel tüketim vergisi oranları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) 

 

 

 

 

 

87.11 

Motosikletler (mopedler 

dahil) ve bir yardımcı 

motoru bulunan tekerlekli 

taşıtlar (sepetli olsun 

olmasın) ; sepetler 

(sepetler hariç) (Sadece 

elektrik motorlu olanlar 

hariç) 

-Motor silindir hacmi 250 

cm3’ü geçmeyenler 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

8711.60.10.00.00 

Sürekli nominal gücü 250 

watt.ı geçmeyen 

yardımcı bir elektrik 

motoru olan pedal 

yardımlı, iki, üç ve dört 

tekerlekli taşıtlar 

 

 

0 

8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW’ı 

geçmeyenler 

0 

 

Bu karar 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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2.7. Uygulama Dönemi 

 

         Yukarıda yer alan indirimli vergi uygulamaları 31.03.2019 tarihine kadar(bu tarih 

dahil) geçerlidir. Diğer yandan, anılan tarihe kadar teslim edilmese bile faturası bu 

tarihe kadar düzenlenen mallarda indirimli tarifelerin geçerli olacağını düşünüyoruz. 

Çünkü malın tesliminden önce faturanın tanzim olunması vergiyi doğuran olayı 

meydana getirmektedir. 

 

                            Saygılarımızla 

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

 


