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SİRKÜLER 2019/23: 843 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, 31.03.2019 Tarihine Kadar İndirimli KDV 

ve ÖTV Oranları Uygulanan Mallardan, Gayrimenkul Teslimlerindeki İndirimli KDV 

ve Tapu Harcı Uygulaması 31.12.2019 tarihine, Diğer Mallarda İndirimli KDV Ve 

ÖTV Uygulaması 30.06.2019 Tarihine Kadar Uzatıldı. 

En son 31.12.2018 tarihli 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

kararıyla 31.03.2019 tarihine kadar uzatılan bazı mallardaki indirimli KDV ve ÖTV oran uygulaması, 

21.03.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tekrar uzatılmıştır. 

Buna göre,  

• Gayrimenkullerde uygulanan indirimli KDV ve tapu harcı uygulaması 31.12.2019 tarihine, 

• Diğer mallarda uygulanan indirimli KDV ve ÖTV uygulaması ise 30.06.2019 tarihine kadar 

Uzatılmıştır.  

İndirimli oran uygulaması başlıklar halinde aşağıda özetlenmiştir 

1- Konut ve İşyerlerinde İndirimli Tapu Harcı Uygulaması 31.12.2019 Tarihine Kadar Devam 

Edecektir 

843 sayılı Kararın 1. Maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, Harçlar Kanunu 4 sayılı tarifeye göre konut 

ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) tapu 

harcı binde 20 yerine binde 15 olarak uygulanmaya devam edecektir. 

2- Yüzde 18 KDV’ye Tabi Konut Ve İşyeri Teslimlerinde Yüzde 8 Oranında KDV Uygulaması 

31.12.2019 Tarihine Kadar Devam Edecektir 

843 sayılı Kararın 2. Maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi işyeri ve 

konut teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanmasına 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam 

edilecektir.  Maliye İdaresinin uygulamasına göre, belirtilen tarihe kadar satışı yapılan işyeri ve 

konutların teslimden önce fatura düzenlenmesi halinde de kararnamede belirlenen KDV oranı 

uygulanacak olup, teslimin daha sonra yapılması halinde KDV yönünden herhangi bir düzeltme 

yapılmayacaktır. 

3- Mobilya Teslimlerinde Yüzde 8 Oranında KDV Uygulaması 30.06.2019 Tarihine Kadar Devam 

Edecektir 

843 sayılı Kararın 3. Maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki (1) 

sayılı cetvelde yer alan mobilyaların 30.06.2019 tarihine kadar tesliminde (bu tarih dahil) yüzde 18 

yerine yüzde 8 oranında KDV uygulamasına devam edilecektir.  Yüzde 8 oranında KDV uygulanacak 

mobilyalara ilişkin 1 Sayılı Cetvel ektedir.  

Belirtilen malların yüzde 8 KDV oranında teslimi dolayısıyla, bu malların alışına ilişkin yüklenilen katma 

değer vergilerinden indirilemeyen tutarlar, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına dahil 

edilemeyecektir.  
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4- Ticari Amaçlı Kullanılan Bazı Motorlu Taşıtlarda Yüzde 1 Oranında KDV Uygulaması 

30.06.2019 Tarihine Kadar Devam Edecektir 

843 sayılı Kararın 3. Maddesinde yapılan düzenlemeye göre, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 

belirtilen motorlu taşıtların 30.06.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde yüzde 18 yerine 

yüzde 1 oranında KDV uygulanmaya devam edilecektir. 

GTİP No   Malın Tanımı  

8701.20              Yarı römorkler için çekiciler  

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

87.04               Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtIar  

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 süpürme  ye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar seyyar 

atölyeler, seyyar  radyoloji üniteleri)  

8716.20.00.00.00  Tarımda Kullanılmaya Mahsus Kendinden Yüklemeli Veya Boşalmalı Römork Ve 
Yarı Römorklar   

   Eşya Taşımaya Mahsus Diğer Römork Ve Yarı Römorklar 

8716.31.00.00.00  Tanker Römork Ve Yarı Römorklar  

8716.39.10.00.00  Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olan römork ve 
yarı römorklar (EURATOM)  

8716.39.30.00.00 Diğer Yarı Römorklar-Yeni 
8716.39.50.00.00 Eşya Taşımaya Mahsus Diğer Römork Ve Yarı Römorkların Diğerleri 

8716.39.80.00.00 Kullanılmış Römork. Yarı Römorklar 

8716.40.00.00.00  Diğer Römorklar Ve Yarı Römorklar 

 

Belirtilen taşıtların yüzde 1 KDV oranında teslimi dolayısıyla, bu malların alışına ilişkin yüklenilen katma 

değer vergilerinden indirilemeyen tutarlar, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına dahil 

edilemeyecektir. Ancak Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçların alışına ilişkin yüklenilen 

katma değer vergilerinden indirilemeyen tutarlar, indirimli orana tabi işlemlere ait iade hesabına dahil 

edilebilecektir. 

5- Bazı Motorlu Taşıtlardaki İndirimli ÖTV Oranları Uygulaması 30.06.2019 tarihine Kadar 

Uzatılmıştır 

843 sayılı Kararın 3. Maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, 31.03.2019 tarihine kadar indirimli ÖTV 

uygulanan motorlu taşıt araçlarında aynı indirimli ÖTV uygulaması 30.06.2019 tarihine kadar devam 

edecektir. İndirimli uygulama, ÖTV 2 Sayılı listenin 87.03 GTİP numaralı binek otomobilleri ve esas 

itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) 

(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) uygulanmaktadır. Taşıtlar itibariyle 31.03.2019 tarihine kadar 

uygulanacak ÖTV oranlarının gösterildiği (2) sayılı Cetvel ektedir. 

6- ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan aşağıdaki malların özel tüketim vergisi oranlarının 
sıfır olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) devam edilecektir. 
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843 sayılı kararın 4. Maddesi ile yapılan düzenlemeye göre, aşağıda GTİP numaraları belirtilen taşıtlarda 
31.03.2019 tarihine kadar sıfır olarak uygulanan özel tüketim vergisi oranları 30.06.2019 tarihine kadar 
(bu tarih dahil) sıfır olarak uygulanmaya devam edecektir. 

 

GTİP No  Mal İsmi  

87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik 
motorlu olanlar hariç) 
- Motor silindir hacmi 250 cm3'ü geçmeyenler 

8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan 
pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar 

8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler 

 

7- Sıfır Oranda ÖTV Uygulanan Elektrikli Ev Eşyalarında Sıfır Oran Uygulaması 30.06.2019 

Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 

843 sayılı Kararın 3. Maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, 31.03.2019 tarihine kadar ÖTV oranı sıfır 

olarak uygulanan klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, elektrikli süpürge ve elektrikli ısıtıcı 

gibi elektrikli ev eşyalarında sıfır ÖTV uygulaması 30.06.2019 tarihine kadar devam edecektir. ÖTV 

oranları 30.06.2019 tarihine kadar sıfır olarak uygulanacak malların gösterildiği (3) sayılı Cetveli ektedir. 
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