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SİRKÜLER (2019’29) 

 

 

Konu: İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil 

Alımlarında KDV İndirimi. 

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)  

yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

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 

olmak üzere indirimine imkan sağlanmıştır. 

 

22 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el 

motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan 

araçların tesliminde de %18 KDV oranı uygulanacağı açıklanmış idi. 

 

Tebliğ ile yapılan açıklamaya  göre de, 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 oranı uygulanacaktır. 

 

 

13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,  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 indirebileceklerdir. 

 

Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 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 kayıtların düzeltilmesi 

gerekecektir. 
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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 yapabileceklerdir. 

 

Diğer taraftan  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 yapılamayacaktır. 

 

Bu tebliğ 22.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

(Resmi Gazete: 28.03.2019 tarihli 30728 sayılı) 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190328-5.htm  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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