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İZMİR
18.05.2018

Sayı : YMM.03.2018-30
Konu: İşyerlerinde 31.10.2018 tarihine kadar KDV %8’e indirilmesi, hurdaya ayrılan araçlar
nedeniyle yeni araç alımında ÖTV indirimi hakkında BKK yayınlanmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede 2018/11750 sayılı BKK yayınlanmıştır.
BKK’da yer alan hususlar aşağıdaki gibidir.
1) Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan
ödemelerde gelir vergisi tevkifatı %0 olarak belirlenmiştir.
Gelir Vergisi kanunun esnaf muaflığını düzenleyen 9. Maddesine 7103 sayılı kanun ile eklenen
aşağıdaki 9. Bent ile
“Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları
konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan
(Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan
dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik
şirketine satanlar”
Vergiden muaf tutulmuşlardır.
GVK 94/13 maddesine eklenen (ç) alt bendi ile yukarıda esnaf muaflığına dahil edilenlerden
alınan elektrik bedeli ödemesinde GV tevkifatı BKK ile % 0 olarak belirlenmiştir. Yani gider pusulası
ile yapılan söz konusu alımlarda GV tevkifatı uygulanmayacaktır.
2) 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) işyeri tesliminde de KDV oranı %8 olarak
alınacaktır.
KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı BKK’na 2018/11674 sayılı BKK ile eklenen
geçici 3. Maddesi ile 31.10.2018 tarihine %18’e tabi konut teslimleri %8 e düşürülmüştür.
2007/13033 BKK’nın geçici 3. Maddesindeki “konutların” ibaresi 2018/11750 sayılı BKK ile
“konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm çeklinde olanlar)” şeklinde değiştirilmiştir.
Değişiklik 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Buna göre 18.05.2018-31.10.2018 tarihleri arasındaki işyeri teslimlerinde KDV oranı %8 olarak
uygulanacaktır.
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3) Hurdaya ayrılan araçlar için indirim yapılacak ÖTV oranları belli olmuştur.
7103 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1. Madde ile; 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak
üzere, ÖTV Kanunu ekindeki (II) sayılı listede 87.01.20, 87.02, 87.03 ve 87.04 G.T.İ.P pozisyonundaki
16 ve eski yaştaki taşıtların kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç
edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde; her bir araç için aynı cins
(87.03 deki taşıtlarda 1600 cm3 ü geçmeyenler) yeni bir aracın ilk iktisabında ÖTV nin 10.000 TL nı
aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı terkin edileceği belirtilmiştir.
2018/11750 sayılı BKK ile terkin edilecek ÖTV tutarları ve terkine ilişkin belirlemeler
yapılmıştır.
a) 77.03 GTİP yer alan otomobil ce arazi taşıtları için
Yeni aracın ÖTV matrahı (TL)
Matrahı 46.000 TL yi aşmayanlar için
Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL yi aşmayanlar için
Matrahı 80.000 TL yi aşanlarda

Terkin edilecek ÖTV tutarı
10.000,00 TL
8.000,00 TL
3.000,00 TL

b) Diğer araç cinsleri için (87.01.20, 87.02 ve 87.04 GTİP) 10.000 TL ÖTV terkin edilecektir.
ÖTV indirimi için hurdaya ayrılan araçlar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine Makine ve
Kimya Endüstrisi Kurumum Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinin birine yada
ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) yerleri veya geçici depolarına teslim edilmiş olması gerekir.
İhraç edilecek araçların ise 6.6.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan ihracat yönetmeliğinin
4/1-e maddesinde sayılan ihracatçılar aracılığı ile ihraç edileceği belirtilmiştir.
7020 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi ile 31.12.2018 tarihine kadar 1997 model ve öncesi
araçların tescilden silinmesi durumunda ilgili maddede vergi ve cezalarda belli şartlarda kaldırma
düzenlenesi yapılmıştır. ÖTV indiriminden yararlanacak araçların 7020 sayılı kanundan da
faydalanmak istemeleri durumunda araçların 7020 sayılı kanunun geçici 1. Maddesinde belirtilen
yerlere teslim edilmesi gerektiği yine kararda belirtilmiştir.
Bu madde 27.03.2018 tarihinden itibaren hurdaya ayrılan veya ihraç edilen araçlara istinaden
kararın yayımı (18.05.2018) tarihinden itibaren iktisap edilecek araçlara uygulanmak üzere
yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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