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DUYURU: 02.04.2019/30 
 

“26 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”DE YER ALAN DÜZENLEMELER  

 
28.03.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; 
 

 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar tarafından satış amaçlı olarak iktisap edilen 
binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin 22.03.2019 tarihi itibarıyla 
indirim konusu yapılabilmesi mümkün hale getirilmiş, 
 

 Bu amaçla iktisap edilen malların tesliminde uygulanması gereken KDV oranı, ilgili 
malların alış vesikalarında gösterilen oranla paralel hale getirilmiştir. 

  
Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.  
 

I. İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERİN BİNEK 
OTOMOBİL ALIMLARINDAKİ KDV İNDİRİMİ 

 
A. Yasal Düzenleme (845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı): 

 
22.03.2019 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 
binek otomobillerinin teslimindeki KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiş, 
alımda %1 olarak uygulanan KDV’nin ise satışta da %1 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı. 
 
Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22.03.2019 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. 
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B. İkinci El Motorlu Taşıtların Ticaretiyle İştigal Edenlerce Bu Amaçla Yapılan Taşıt 
Alımlarına Yönelik KDV’nin İndirimine İmkan Tanınmıştır: 

 
Bu defa, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile, 13.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İkinci El 
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek 
otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması 22.03.2019 
tarihi itibarıyla uygun görülmüştür. 
 
Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el 
motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22.03.2019 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 22.03.2019 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 
yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak, söz konusu otomobillerin daha önce 
maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekecektir. 
 
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 ise 
indirim konusu yapılamayacaktır. 
 
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 
sanatkarlardır. 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.  
 

Saygılarımızla.   


