
                                                     

 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

02.01.2019 

Sirküler, 2019/03 

Sayın Meslektaşımız, 

 

KONU :  KDV ve  ÖTV indirimleri  31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

535, 540 ve  541 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 31/12/2018 Tarih ve 30642 sayılı 

Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Daha önce yayımlanan 287 No’lu 

Cumhurbaşkanı  Kararı ile  31/12/2018 tarihine kadar  getirilmiş olan aşağıda belirtilen 

indirimlerin süresi 31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 
 

- Mobilya teslimlerinde %18 den %8’e indirilen KDV oranı uygulama süresi 

31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.   

 

- İşyeri teslimlerinde ve % 18’e tabi konut teslimlerinde % 18’den % 8’e 

indirilen  KDV oranı 31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  
 

- Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/3/2019 tarihine kadar 

uzatılmıştır. (Konut ve işyerlerine ilişkin tapu harcı binde 20'den binde 15'e 

indirilmişti.) 
 

- Beyaz Eşyalardaki ÖTV indirim süresi 31/03/2019 tarihine kadar 

uzatılmıştır. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 

bazı  mallara ilişkin ÖTV oranı %6,7 den  sıfıra indirilmişti. 31.03.2019’a kadar 

klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma 

makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve 

karıştırıcıların ÖTV oranı sıfır olmuştur. 
 

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. 

numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit 

araçlar ve 1600 cm³’ü geçmeyen binek otomobillerinden %45 ve %50 

oranına tabi olanlarında uygulanan ÖTV oran indiriminin süresi 31/3/2019 

tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca  87.11, 8711.60.10.00.00, 8711.60.90.00.12 

G.T.İ.P.numaralarında belirtilen silindir hacmi 250cm3’ü 

geçmeyen motosikler ile motor güçü 250watt’ı geçmeyen araçlar için ÖTV 

oranı 31/3/2019 tarihine kadar  %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 
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- Ticari araç teslimlerindeki  KDV oranını %18’den %1’e indiren uygulama süresi 

31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20, 

87.02, 87.04, 87.05 gümrük  tarife istatistik pozisyon numaralarında yer 

alan  kamyon, kamyonet, minübüs gibi ticari araçların tesliminde uygulanan 

KDV oranı 31/12/2018 tarihine kadar %1’e indirilmişti.  

Ayrıca uygulama kapsamına 8716.20.00.00.00,8716.31.00.00.00,8716.39, 

8716.40.00.00.00  G.T.İ.P. no’lu  tarım ve tarım dışında kullanılan römorklar 

da dahil edilmiştir. 

 

Sözkonusu Kararlara aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/535karar.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/muke

rrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr

/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mu

kerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm 

 

 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla 

                PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YMM AŞ. 
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