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Tapu Harcında İndirim

Ankara,01.11.2018

SİRKÜLER 2018/30
Bazı Mal Teslimlerinde KDV, ÖTV ve Tapu Harcında İndirim
31/10/2018 Tarihli ve 30581 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 Sayılı
Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan düzenlemelere göre;
 İş Yeri ve %18 KDV oranına tabi konut teslimlerinde KDV oranı 31.12.2018 Tarihine kadar KDV
% 8 olarak uygulanacaktır.
 Tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, 31.12.2018 tarihine kadar
konut ve işyerlerinde” binde 15” olarak alınacaktır.
 Türk Gümrük tarife cetvelinin; 8701.20 - 87.02 - 87.04 ve 87.05 numaralarında yer alan (Yarı
römorkler için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar,
Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar, Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli taşıtlar,
itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme
yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) gibi ticari araçların tesliminde KDV
oranı 31.12.2018 Tarihine kadar KDV % 1 olarak uygulanacaktır.
 Bazı otomobillerde ÖTV oranı 31.12.2018 tarihine kadar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde
uygulanacaktır.
G.T.İ.P.
NO

87.03

Mal İsmi

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler
hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları
vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum
taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar
üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı
dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] - Yük
taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil
toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı
için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve
yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya
alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
-- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar
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-- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar
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5

-- Sadece elektrik motorlu olanlar
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5

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
-- Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler
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-- Sadece elektrik motorlu olanlar
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- Diğerleri
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-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.0001 TL’yi aşmayanlar
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--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp,120.000 TL’yi aşmayanlar
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-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat
2000 cm³'ü geçmeyenler
--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler
---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar
---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp,
135.000

TL’yi aşmayanlar

---- Diğerleri
--- Diğerleri
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---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar
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---- Diğerleri
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-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip
motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler
---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar
---- Diğerleri
--- Diğerleri
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler
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--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler
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--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler
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15

 Ek:1 tabloda yer alan %18 KDV oranına tabi mobilyaların tesliminde KDV oranı 31.12.2018
Tarihine kadar KDV % 8 olarak uygulanacaktır.
 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ek:2 tabloda yer alanların özel
tüketim vergisi oranları 31.12.2018 tarihine kadar %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.
Saygı ve sevgilerimizle,
Ali YERLİ
Yeminli Mali Müşavir

Ek(1): 31.12.2018 tarihine kadar % 8 KDV uygulanacak mobilyalar

Ek(2): 31.12.2018 tarihine kadar ÖTV’si %0 (sıfır) olarak uygulanacak eşyalar.

