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TARİH  : 22.03.2019 

NUMARA : 2019/37 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2019/37 

 

Konu : Bazı Mallarda Uygulanan KDV ve ÖTV İndirimi ile Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin 
Süre Uzatımına İlişkin Karar Hk 

 

21/3/2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 

- Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
uzatılmaktadır. 

- Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV oran 
indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır. 

- Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu 
tarih dâhil) 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 süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 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 geçmeyip özel tüketim 
vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan 
indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır. 

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve 
elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır. 

- Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri 
tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik 
motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının 
süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

Söz konusu Karar ekte yer almaktadır. 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından tarafımıza 
ulaştırmanızı rica ederiz. 

 


