
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DUYURU: 06.05.2019/35 

 
BAZI MALLARA İLİŞKİN KDV VE ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 

 
01.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1013 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile, 
Darülaceze Başkanlığı’na yapılan inşaat taahhüt işleri ile mekanizmalı perdelere ilişkin KDV 
oranlarında indirime gidilmiş, tütün ürünleri ve cep telefonlarına ilişkin ÖTV oranları ise 
artırılmıştır.  
 
Sözü edilen Karar ile yapılan düzenlemeler, aşağıdaki gibidir.  
 

I. KDV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 
İş bu Duyuru konusu Karar ile, 2007/13033 sayılı BKK’nın ilgili bölümünde değişiklik yapılarak; 
 

 Darülaceze Başkanlığı’na yapılan inşaat taahhüt işlerine ilişkin KDV oranı %18’den %1’e,  
 Halk arasında stor perde olarak isimlendirilen montaj ve hareket ettirici mekanizması 

kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdelerin teslimine ilişkin KDV 
oranı %18’den %8’e 

 
indirilmiştir. Söz konusu perdelerin tesliminde uygulanacak KDV oranının değiştirilmesiyle, 
perdelerin kumaş kısmı için %8 oranında, mekanizma kısmı için %18 oranında KDV hesaplanması 
uygulaması sonlandırılarak, tamamının tesliminde KDV oranının %8 olarak uygulanması suretiyle 
uygulayıcılar için kolaylık sağlanmıştır.  
 

II. ÖTV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 

A. CEP TELEFONLARINDA YAPILAN ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ 
 

22.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7166 Sayılı Kanun” ile, Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı mallara (cep telefonu 
ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları) ilişkin vergi oranlarının 
belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak farklı vergi dilimleri ihdas edilmiş ve konuya ilişkin 
açıklamalarımız 25.02.2019 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.   
 
Bu defa, işbu Duyuru konusu Karar ile, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif 
(cellular) telsiz telefon cihazlarına ilişkin ÖTV oranları, ihdas edilen vergi dilimleri çerçevesinde 



 
 

 

 

yeniden belirlenmiş olup, aşağıda yer alan tabloda eski ve yeni oranlar karşılaştırmalı olarak 
gösterilmiş bulunmaktadır: 

 

G.T.İ.P. No Mal Cinsi 
Eski Vergi  

Oranı  
(%) 

Yeni Vergi  
Oranı  

(%) 

8517.12.00.00.11 
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz 
telefon cihazları 

  

 
– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi 
aşmayanlar 

25 25 

 
– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 
TL’yi aşmayanlar 

25 40 

 – Diğerleri 25 50 

 
B. HURDAYA ÇIKARILAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ TERKİN EDİLECEK ÖTV TUTARININ TESPİTİNDE 

YAPILAN MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ 
 

7103 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi uyarınca, 27.03.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine 
kadar;  
 

 ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan (8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 GTİP numaralı) 
otomobil ve arazi taşıtlarından 16 ve daha büyük yaşta olanların,  

 Adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili 
silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha 
kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde,  
 

her bir araç için aynı cins (87.03 GTİP numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir 
hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 10.000 TL’sini 
aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine göre Cumhurbaşkanınca tespit edilecek kısmın 
terkin edileceği hükme bağlanmıştı.  
 
Bu defa, işbu Duyuru konusu Karar ile, terkin edilecek vergi tutarlarına ilişkin tablo, aşağıda 
gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. 
 

Değişiklik Öncesi Yeni Aracın  
ÖTV Matrahı 

Değişiklik Sonrası Yeni Aracın  
ÖTV Matrahı 

Terkin Edilecek ÖTV  
Tutarı (TL) 

Matrahı 46.000 TL’yi 
aşmayanlar için 

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 

Matrahı 46.000 TL’yi 
aşıp  80.000 TL’yi aşmayanlar için 

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 
120.000 TL’yi aşmayanlar için 

8.000 

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000 

 
C. TÜTÜN İÇEREN ÜRÜNLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 



 
 

 

 

İşbu Duyuru konusu Karar ile, bazı sigaralar ve tütün içeren ürünlerde vergi oranları ile asgari 
maktu vergi ve maktu vergi tutarları artırılmış olup, aşağıda yer alan tabloda eski ve yeni tutarlar 
bir arada mukayeseli olarak gösterilmiştir: 
 

G.T.İ.P. No Mal Cinsi 

Eski 
Vergi  
Oranı  

(%) 

Yeni 
Vergi  
Oranı  

(%) 

Asgari Maktu  
Vergi Tutarı (TL) 

Maktu Vergi  
Tutarı (TL) 

Eski Yeni Eski Yeni 

2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 67 0,000 0,2679 0,4200 0,4200 

2402.90.00.00.00 

Diğerleri (Tütün yerine geçen 
maddelerden yapılmış purolar, uçları 
açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) 

      

-Tütün yerine geçen maddelerden 
yapılmış purolar, uçları açık purolar ve 
sigarillolar 

40 67 0,3244 0,4336 0,3244 0,4336 

-Tütün verine geçen maddelerden 
yapılmış sigaralar 

67 67 0,000 0,2679 0,4200 0,4200 

24.03 

Diğer mamul tütün ve mamul tütün 
yerine geçen maddeler; “homojenize 
veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün 
hülasa ve esansları 
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 
2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 
2403.99.10.00,00, 2403.99.90.00.00 
hariç) 

67 67 0,000 0,2679 0,4200 0,4200 

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 67 0,000 0,2679 0,4200 0,4200 

 
III. YÜRÜRLÜK TARİHİ 

 
ÖTV ve KDV oranlarında yapılan yukarıda sözü edilen değişiklikler, 01.05.2019 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 
 

Saygılarımızla.   


