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HARÇLAR KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE ÖZEL 

TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA BELİRLENEN BAZI ORANLARIN 

İNDİRİMLİ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SÜRELER UZATILDI. 

21/03/2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim 
Vergisi Kanununda belirlenen bazı oranların indirimli olarak uygulanmasıyla ilgili süreler 
uzatılmıştır. 

  Eski Tarih Yeni Tarih 

Konut ve işyeri satışlarında indirimli “binde 
15” oranında tapu harcı uygulaması 

31.03.2019 31.12.2019 

Bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli 
%8 KDV oranı uygulaması 

31.03.2019 31.12.2019 

Bazı mallara (mobilya) %8 KDV oranı 
uygulaması, 

31.03.2019 30.06.2019 

Bazı mallara (motorlu taşıtlar) %1 KDV oranı 
uygulaması, 

31.03.2019 30.06.2019 

Bazı mallara (elektrikli ev aletleri) %0 ÖTV 
oranı uygulaması 

31.03.2019 30.06.2019 

Bazı binek otomobillerde indirimli ÖTV oranı 
uygulaması 

31.03.2019 30.06.2019 

Bazı motosikletlerin ÖTV oranının %0 (sıfır) 
olarak uygulanması 

31.03.2019 30.06.2019 

 

İndirimli tapu harcı uygulaması 31/12/2019 tarihine uzatılmıştır. 

Böylelikle, konut ve işyeri satışlarında indirimli “binde 15” oranında indirimli tapu harcı 
uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 

Bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli (%8) KDV oranı uygulamasına 
31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 

Yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm 
şeklinde olanlar) tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine 
kadar devam edilecektir.  

Bazı Mobilyaların tesliminde indirimli (%8) KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 
tarihine kadar devam edilecektir. 

Aşağıdaki cetvelde yer alan malların tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar 
geçerli olmak üzere %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir. 

Diğer taraftan, 287 Sayılı Karar’da yer alan “Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine 
ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri 
vergiler dahil edilmez.” hükmün uygulanmasına da devam edilecektir. Buna göre, bu Karar 
uyarınca %8 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep 
edilemeyecektir. 
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Bazı motorlu taşıtların tesliminde indirimli (%1) KDV oranı uygulamasına 
30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik 
pozisyon numaralarında yer alan ve aşağıda yer verilen malların tesliminde KDV oranı 
30.06.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %1 olarak uygulanmaya devam edilecektir. 

• 8701.20 - Yarı römorkler için çekiciler: 

• 87.02 - 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar: 

• 87.04 - Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar: 

• 87.05 - Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak 
yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton 
karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan 
arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri): 
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Bazı elektrikli ev aletlerinde ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 
30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 

ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki cetvelde gösterilen mallardaki 
ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam 
edilecektir. 

 

Bazı motosikletlerin ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 
tarihine kadar devam edilecektir. 

Böylelikle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki cetvelde gösterilen 
mallardaki ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar 
devam edilecektir. 
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Bazı binek otomobillerde indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine 
kadar devam edilecektir. 

Böylelikle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki cetvelde gösterilen 
mallarda indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

 

 

 

Saygılarımızla, 

http://www.egedenetim.net/

