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BAZI MALLARDA UYGULANAN KDV VE ÖTV İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILDI 

 

Bilindiği üzere, 31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de bazı mallarda KDV ve 
ÖTV indirimi sağlayan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup, söz konusu karar ile ilgili 
2018/94 sayılı Sirkülerimizde açıklamalar yapılmıştır. 
 
31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de; konut, işyeri, mobilya ve bazı 
taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV indirimi, bazı araç ve otomobiller ile beyaz eşyalar ve 
elektrikli küçük ev aletlerinde ÖTV indirimi ve tapu harçlarında uygulanan indirimin süre uzatımına 
ilişkin 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Adı geçen Karara ekte yer verilmektedir.  
 
535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;  
• Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin(Binde 15) süresi 31.03.2019 tarihine kadar 
uzatılmaktadır.  
 
• Konut ve işyeri teslimlerinde (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) uygulanan KDV oran 
indiriminin(% 8) süresi 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.  
 
• Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin(% 8) süresi 31.03.2019 tarihine kadar 
uzatılmıştır.  
 
• Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 
87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan 
KDV oran indiriminin(% 1) süresi 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  
 
• 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(Sırasıyla %30 ve %35) süresi 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.  
• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve 
elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan ÖTV oran indiriminin(% 0) süresi 31.03.2019 tarihine 
kadar uzatılmaktadır.  
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Mobilya ve ticari araç (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) teslimlerinde 

sağlanan KDV indiriminden dolayı bu malları teslim edenler, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade 

hesabına, mobilya ve ticari araç teslimleri nedeniyle yüklendikleri vergileri dahil edemeyeceklerdir. 

 

Saygılarımızla 

VİZYON YMM A.Ş 

 

EK: - 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İÇİN TIKLAYINIZ 
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