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SİRKÜLER 2008/17                                                              Ankara, 07.04.2008 
  

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE ! 

 
 

2.EL BİNEK OTOMOBİLLERİNİN VE BAZI MAKİNALARIN KDV ORANLARI 
YENİDEN BELİRLENDİ. 

 
 
 06.04.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla bazı malların KDV oranı yeniden belirlenmiştir. Buna göre,  
 
 1- Paletli ve lastik tekerli ekskavatörler, loderler, örgü makineları, dikiş-trikotaj 
makineları, ev tipi dikiş makineları, metal işlemeye mahsus torna tezgahları, takım 
tezgahlarının katma değer vergisi 7.4.2008 tarihinden itibaren %8’e indirilmiştir.  
 
 2- Binek otomobili kiralama şirketlerinin kiralamak amacıyla iktisap ettikleri ve 
31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek 
otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra satışlarında KDV oranı 
7.4.2008 tarihinden itibaren %1 olarak uygulanacaktır. Bu şirketlerin 1.1.2008 
tarihinden sonra iktisap ettikleri taşıtların ikinci el satışları ise %18 olacaktır.  
 
 31.01.2007 tarihinden önce iktisap edilen ve iki yıl aktifte bulundurulduktan 
(kiralandıktan) sonra elden çıkarılan binek otomobillerine ait KDV’nin indirimli orana 
tabi işlemler kapsamında iadeye konu edilip edilemeyeceği açık değildir. Bu konunun 
Maliye Bakanlığınca açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Maliye Bakanlığınca 
daha önce verilen özelgelere göre söz konusu KDV’lerin iadesi her bir binek 
otomobilinin “işletme” olarak değerlendirilmesi halinde mümkündür.  
 
 Kararname metni aşağıdaki gibidir.  

“MADDE 1 - 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı 
listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne aşağıdaki 29 uncu sıra 
eklenmiştir. 

"29- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına 
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen) 
84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)
84.29.59.00.10.11 Beko loder 
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84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, 
dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus
makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları 

84.52.10 Ev tipi dikiş makinaları 
84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları) 
84.52.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları) 
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) 
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye,

diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı
işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama 
merkezleri dahil) hariç] 

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar" 

MADDE 2 - Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre 
binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan 
mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 
31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek 
otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması 
halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.” 

 3- Öte yandan, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen bir özelge de, 
ikinci el binek otomobili alım satımı yapan işletmelerin alışta ödedikleri KDV’ni indirim 
konusu yapmayıp, gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirileceği, binek 
otomobillerinin satışında ise alış sırasındaki KDV’nin %1 veya %18 olması durumuna 
bakılmaksızın %1 katma değer vergisi uygulanması gerektiği belirtilmiştir.  
 

Saygılarımızla. 
 

KANIT YEMİNLİ MALİ 
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 

 
 
 
  


