Altınova Mah. İstanbul Cad.
Buttim Plaza No: 424-4 / 1702
16250 Osmangazi / BURSA
T: +90 (0224) 211 42 24
F: +90 (0224) 211 42 49
www.saymmas.com.tr

Sirküler No: 2582

KONU:

Sirküler Tarihi:29.03.2019

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:26)

TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK

28/03/2019 tarih ve 30728 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 26 Seri No’lu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle
iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin
tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikincil
el araç ticareti yapan işletmelerce;
- %1 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,
- %18 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 KDV oranı
uygulanacaktır.
Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler,
22/3/2019 tarihinden sonra alım satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek
otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.
Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce
22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak
22/3/2019 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 yapılması uygun görülmüştür.
Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV
tutarlarına ilişkin kayıtlarının düzeltileceği tabiidir.
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’nin
indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.
Bu Tebliğ, 22/3/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28.03.2019 tarihinde yürürlüğe
girmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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