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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

İkinci El Binek Otomobilinin KDV’si İndirim Konusu Yapılabilecektir 

22.3.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.03.2019 

tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı 

uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin satışında da  %18 oranında KDV hesaplamaları gerektiği 

belirtilmiştir.   
Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce; %1 KDV oranı 

uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan 

binek otomobillerinin tesliminde %18 KDV oranı uygulanacaktır.  

Konuyla ilgili olarak 28.03.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 26 seri numaralı KDV Genel 

Uygulama Tebliği  yayımlanmıştır. Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 

Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22.3.2019 

tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde 

gösterilen KDV’yi indirebileceklerdir. Diğer yandan söz konusu mükellefler 22.3.2019 tarihinden önce 

alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları ancak 22.3.2019 tarihi itibarıyla henüz satmadıkları ticari mal 

stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu 

yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim 

konusu yapacaklardır. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV 
tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir. 

Ancak İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler alım-satım amacı dışında 

satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’ni indirim 

konusu yapamayacaklardır. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 

Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan 

Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, 

bu kapsamda işlem yapabilirler. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 

13.2.2018 tarihinde yayımlanmış olup 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.  Yetki belgesi alma süre 13.8.2019 

tarihinde sona erecektir. İkinci el motorlu taşıt ticareti yapanların söz konusu belgeyi almalarında büyük 

yarar bulunmaktadır.  

Öte yandan 01.06.2018 tarihinden geçerli olmak üzere,  KDV Kanunu’nun 23. maddesine f bendi 

eklenerek yapılan değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma 

değer vergisi mükellefi olmayanlardan alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu 

kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır. Buna göre ticari bir 

işletmeye kayıtlı olmayan ikinci el binek otomobilini ticari amaçla satın alanlar söz konusu taşıtların satış 

faturalarında alış bedelini KDV matrahının hesabında indirim konusu yapıp, elde edilen kar (alım-satım 

farkı) kadar olan kısmına genel hükümler çerçevesinde %1 oranında KDV uygulayacaklardır. Bu 

uygulamada aynı fatura üzerinde iki ayrı bedel gösterimi söz konusu olacak ve söz konusu satış tutarı KDV 

beyannamesinde özel matrah şekli bölümünde beyan edilecektir.   

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.   

Saygılarımızla.        
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