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İKİNCİ EL ARAÇ VE TAŞINMAZ TİCARETİNDE KDV UYGULAMASI
KDV Kanunun 23/f üncü maddesinde yapılan değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtı veya
taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef
olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik
yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış
bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmiştir. Uygulama 01.06.2018 tarihinden
itibaren yürürlüğü girmiştir. (06.07.2018 gün 30470 sayılı R. Gazetede yayınlanan 19 seri
nolu KDV Genel Tebliği)
İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti
KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el
motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış
bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanacaktır.
KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise
özel matrah uygulanmayacaktır.
Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması
yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler
tarafından uygulanacaktır.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alanlardır.
Yetki belgesi almaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti ile iştigal
edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz.
İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi için,
araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı değişiklik
yapılmaması gerekmektedir.
Örnek 1: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden (A) Otomotiv Ltd. Şti., KDV
mükellefi olmayan Bay (B)’den 32.000 TL’ye ticari araç satın almıştır. (C) Servis A.Ş.den
hizmet almak suretiyle, satın alınan aracın yıllık bakımı yaptırılmış ve otomobile çelik jant
taktırılmıştır. Bu hizmetin karşılığı olarak (C) Servis A.Ş.ye 5.000 TL+900 TL KDV
ödenmiştir. Daha sonra söz konusu otomobil KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. KDV
mükellefi olmayan Bay (B)’den satın alınan araca yıllık bakım yaptırılması ve çelik jant
taktırılması, otomobilin vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmadığından, söz konusu aracın
satışında özel matrah uygulanacak ve alış bedeli olan 32.000 TL düşülmek suretiyle 8.000 TL
özel matrah üzerinden (8.000 x 0,18 =) 1.440 TL KDV hesaplanacaktır. Ayrıca taşıtın yıllık
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bakımı ile çelik jant takılmasına ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 900 TL KDV, (A) Otomotiv
Ltd. Şti. tarafından indirim konusu yapılabilecektir.
Söz konusu aracın, binek otomobillerinden olması durumunda, özel matrah üzerinden %1
oranında KDV uygulanacaktır.
Örnek 2: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden Bay (A), KDV mükellefi olmayan
Bay (B)’den 1978 model kullanılamaz halde bulunan bir aracı 10.000 TL bedelle satın
almıştır. (C) Servis A.Ş.den hizmet almak suretiyle, söz konusu aracın motoru dahil birçok
parçası değiştirilmek suretiyle yenilenmiş ve (C) Servis A.Ş.ye 20.000 TL+3.600 TL KDV
ödenmiştir. Yenilenen araç Bay (A) tarafından KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. Söz
konusu aracın motor dahil birçok parçasının değiştirilmek suretiyle yenilenmesi, taşıtın
vasfında esaslı bir değişiklik oluşturduğundan söz konusu aracın tesliminde özel matrah
uygulanmayacak, toplam satış bedeli olan 40.000 TL matrah üzerinden KDV hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, aracın yenilenmesine ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 3.600 TL KDV, Bay
(A) tarafından indirim konusu yapılabilecektir.
Örnek 3: Taşınmaz alım satımı ile iştigal eden (A) Emlak Danışmanlık A.Ş. KDV mükellefi
olmayan gerçek kişiden almış olduğu işyerinin boyasını ve su tesisatını yenileyerek satmıştır.
İşyerinin boyası ve su tesisatının yenilenmesi, işyerinin vasfında esaslı bir değişiklik
oluşturmadığından (A) Emlak Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan işyeri tesliminde özel
matrah uygulanacaktır.
Örnek 4: (A) Mobilya İmalat, Turizm A.Ş. 3 yıl önce yatırım amaçlı almış olduğu arsayı (B)
Konut Yapı Kooperatifine satmıştır. (A) Mobilya İmalat, Turizm A.Ş.nin faaliyet konusu
taşınmaz ticareti olmadığından arsa tesliminde özel matrah uygulanmayacaktır.”
SAYGILARIMIZLA, …..
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