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SİRKÜLER NO: YORDAM–2018/S–66     İST. 05.11.2018 

 

 

GEÇİCİ OLARAK BAZI VERGİ VE HARÇLARDA İNDİRİME 

GİDİLDİ. 

31.10.2018 tarih 30581 sayılı Resmi Gazete(mükerrer) ‘de yayımlanan 287 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı emtia gruplarına uygulanan Tapu Harcı, Katma Değer Vergisi 

(KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında 31.12.2018 tarihine kadar indirime 

gidildi.  

Özet ; 

 

Yapılan indirimlerin geçerlilik süresi 31.10.2018 – 31.12.2018 dir. Bu süre içinde; 

 

*Konut ve işyerlerinin alım satımında uygulanan binde 20 lik tapu harcı oranı, binde 15  

 

*Konut ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde KDV 

oranı, % 8  

 

*Bazı mobilya teslimlerin KDV oranı %8  

 

*Bazı kamyon, kamyonet, çekiciler ile tescile tabi ticari taşıtların tesliminde uygulanan KDV 

oranı %1  

 

*Bazı binek araçlarına uygulanın ÖTV oranlarında 15 puanlık indirimli oran  

 

*Beyaz eşyalarda uygulanın ÖTV oranları % 0 olarak    

 

uygulanacaktır. 

 

KONUT VE İŞYERİ ALIM SATIMLARINDA ALINAN  

TAPU HARCI ORANINDA İNDİRİME GİDİLDİ. 

Bilindiği gibi 05.05.2018 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile süre 31.10.2018 

olarak belirlenmişti. 31.10.2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 287 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı kararı ile süre 31.12.2018 tarihine uzatılmıştır.  

 

Konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) alıcından ve satıcıdan ayrı ayrı 

binde 20 (%2) oranında alınan tapu harcı 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) binde 

15 (%1,5) olarak uygulanacaktır.  
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KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE %18 OLARAK UYGULANAN  

KDV ORANI  %8 ‘E İNDİRİLDİ 

Bilindiği gibi 05.05.2018 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile süre 31.10.2018 

olarak belirlenmişti. 31.10.2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 287 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı kararı ile süre 31.12.2018 tarihine uzatılmıştır.  

Konutların tesliminde; konutun türü ve yerine göre uygulanan üç farklı KDV oranı 

31.12.2018 tarihine kadar iki oran olarak uygulanacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı 

açıklamalarımız 07.02.2017 tarih ve YORDAM -2017/S-12 sirkülerimizde mevcuttur.  

Bu kapsamda, konutlarda uygulanacak en yüksek KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar %8 

olacaktır. Yukarıda belirtilen sirkülerimizde %1 oranında KDV ‘ne tabi konut teslimleri 

ayrıntılı olarak belirtilmiştir.  

 

 

MOBİLYA TESLİMLERİNDE KDV ORANI 

31.12.2018 TARİHİNE KADAR %8 UYGULANACAKTIR. 

 

İşyeri ve evlerde kullanılan mobilyaların tesliminde KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar %8 

olarak uygulanacaktır. Belirlenen mobilyalar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. (Ek;1)  

 

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim 

ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmeyecektir.. 

 

 

TİCARİ TAŞIT TESLİMLERİNDE KDV ORANI  

31.12.2018 TARİHİNE KADAR %1 UYGULANACAKTIR. 

 

31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 

2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına 

Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife 

istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak 

belirlenmiştir. Bu mallar aşağıdaki gibidir:  

 

 

G.T.İ.P. NO  MAL İSMİ 

8701.20  Yarı römorkler için tır çekiciler  

87.02  10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar ( Otobüs, 

Midibüs, Minibüs) 

87.04  Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)  

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma 

yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı 

olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);  

-- Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler  
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-- Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler 

-- Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler 

-- Sadece elektrik motorlu olanlar  

--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 

 --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 

--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler 

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar  

-- Sadece elektrik motorlu olanlar 

Diğerleri 

- Diğerleri  

-- Sadece elektrik motorlu olanlar 

-- Diğerleri 

87.05  Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış 

olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı 

ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, 

seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) 

(İtfaiye taşıtları hariç)]  

 

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim 

ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmeyecektir. 

 

BAZI BİNEK ARAÇLARININ TESCİLİNDE ALINAN ÖTV ORANLARINDA  

31.12.2018 TARİHİNE KADAR 15 PUANLIK İNDİRİME GİDİLDİ 

 

 

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununa 

ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P, numaralı malların vergi oranlan sirkülere ekli (2) sayılı 

cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir. 

 

BEYAZ EŞYA ÜZERİNDEN HESAPLANAN ÖTV ORANLARI  

31.12.2018 TARİHİNE KADAR SIFIRLANMIŞTIR 

 

 

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, bazı beyaz eşyalardan özel 

tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 

 

SAYGILARIMIZLA,… 
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