TARİH: 06.05.2019

SAYI: 2019 / 57

KONU: ÖTV VE KDV ORANLARINDA DÜZENLEMELER İÇEREN
CUMHURBAŞKANI KARARI YAYINLANMIŞTIR

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1013 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV ve KDV oranlarına yönelik olarak yapılan
düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
1) Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin
2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 12. sırasında aşağıdaki değişiklik
yapılmıştır.
Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

12- Konut yapı kooperatiflerine
yapılan inşaat taahhüt işleri,

12- Konut yapı kooperatifleri ile
Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat
taahhüt işleri,

Buna göre, Darülaceze Başkanlığı’na 01.05.2019 tarihinden itibaren yapılacak
inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.
2) Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin
2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listenin B/5. sırasında aşağıdaki
değişiklik yapılmıştır.
Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı
mensucat, vatka, keçe ve dantela,
kordela, kordon ve işlemelerden
mamul; iç ve dış giyim eşyası şapka,
kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer,
çorap, eldiven vb. dahil), omuz
vatkası, astar, apolet, ilikleme
tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır
ile bunların benzerleri, havlu, bornoz,
perde, çarşaf, yastık, yorgan,
battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf
ve örtüler ile bunların benzeri ev
tekstil
ürünleri
(taşıtlarda
kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile
kıymetli taş ve madenler hariç her
nevi maddeden mamul fermuar,
çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve
benzerleri,

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı
mensucat, vatka, keçe ve dantela,
kordela, kordon ve işlemelerden
mamul; iç ve dış giyim eşyası şapka,
kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap,
eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar,
apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka,
rozet ve fırfır ile bunların benzerleri,
havlu, bornoz, perde, (montaj ve
hareket ettirici mekanizması kısmen
alüminyum,
plastik
ve
benzeri
malzeme içerenler dahil),
çarşaf,
yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu,
her türlü kılıf ve örtüler ile bunların
benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda
kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile
kıymetli taş ve madenler hariç her nevi
maddeden mamul fermuar, çıtçıt,
düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

3) Bazı tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarlarından değişiklikler yapılmıştır.

G.T.İ.P. No

2402.20
2402.90.00.
00.00

24.03

24.03.99.10.
00.00

Mal İsmi

Tütün
içeren
sigaralar
Diğerleri
(Tütün
yerine
geçen
maddelerden
yapılmış purolar,
uçları açık purolar,
sigarillolar
ve
sigaralar)
-Tütün
yerine
geçen
maddelerden
yapılmış sigaralar
Diğer mamul tütün
ve mamul tütün
yerine
geçen
maddeler;
"homojenize" veya
yeniden
tertip
edilmiş
tütün;
tütün hülasa ve
Esansları
(2403.11.00.00.00,
2403.19.10.00.19,
2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00,
2403.99.10.00.00,
2403.99.90.00.00
hariç)
Enfiye
ve
çiğnemeye mahsus
tütün

Vergi Oranı

Asgari Maktu
Vergi Tutarı
Eski
Yeni

Maktu Vergi
Tutarı
Eski
Yeni

Eski

Yeni

67

67

0,0000

0,2679

0,4200

0,4200

67

67

0,0000

0,2679

0,4200

0,4200

67

67

0,0000

0,2679

0,4200

0,4200

67

67

0,0000

0,2679

0,4200

0,4200

Yeni oranlar 01.05.2019 tarihinde itibaren geçerli olacaktır.

4) Cep telefonu ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştır.
G.T.İ.P. No
8517.12.00.00.
11

Mal İsmi

Vergi Oranı

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz
telefon cihazları
-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’nı
aşmayanlar (Eski had 1.200 TL idi.)
-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’nı aşıp,
1.500 TL’nı aşmayanlar (Eski had 1.200 TL’nı
aşıp, 2.400 TL’nı aşmayanlar şeklindeydi.)
-Diğerleri

Eski

Yeni

25

25

25

40

25

50

Yeni oranlar 01.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
5) Yeni araç alımlarında hurda teşviki uygulamasında terkin edilecek ÖTV miktarına
esas matrah dilimleri arttırılmıştır.
7103 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin yürürlüğe girdiği 27.03.2018 tarihinden
itibaren ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, il özel idarelerine,
büyükşehir belediyelerine, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi
Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da 30.12.2009 tarihli
ve 27448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların
Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyette bulunan ömrünü tamamlamış araç
teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edilmek suretiyle bir daha
kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da doğrudan veya İhracat
Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan
ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçlar bakımından aynı cins yeni bir aracın ilk
iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisi terkin edilmektedir.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında
yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için terkin edilecek ÖTV tutarları
öncesinde aşağıdaki gibi belirlenmişti:
Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi
Matrahı (TL)
Matrahı 46.000 TL'nı aşmayanlar için
Matrahı 46.000 TL'nı aşıp 80.000
TL'nı aşmayanlar için
Matrahı 80.000 TL'nı aşanlar için

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)
10.000
8.000
3.000

Söz konusu matrahlar 01.05.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi
Matrahı (TL)
Matrahı 70.000 TL'nı aşmayanlar için
Matrahı 70.000 TL'nı aşıp 120.000
TL'nı aşmayanlar için
Matrahı 120.000 TL'nı aşanlar için

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)
10.000
8.000
3.000

-------------------------------------------------------------------------Sirküler ve duyurularımız konusunda bilgi edinmek için denetçi arkadaşlarımızla
irtibata geçebilirsiniz. İrtibat numaralarını bilmiyorsanız ya da sirkülerler düzenli
olarak size ulaşmıyorsa Arzu hanımı (0090 212 452 89 19) arayabilirsiniz.

