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Sirküler Numarası : 2018 / 03 

Kanun Adı : 

7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun 

Konusu : 

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete ’de 

yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” ile vergi mevzuatına ilişkin de 

düzenlemeler yapılmıştır. 

  

 

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi 

Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” ile vergi mevzuatına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştır. 

  

Söz konusu düzenlemelere ilişkin genel kurallar aşağıdaki gibidir. 

 

A. GELİR VERGİSİ KANUNU  

  

1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Enerjisi Üreticisi 

Vergiden Muaf Esnaf Tanımına Dahil Edilmiştir. 

  

             7103 Sayılı  Kanunun 3. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf 

Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesine yapılan ilave ile çatı ve/veya cephelerinde kurdukları 

kurulu üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik 

şirketine satanlar gelir vergisinden muaf tutulmuştur. 

  

2. Kadın Hizmet Erbabına Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kapsamında Hizmet 

Verilmesi Şeklinde Sağlanan Menfaatlere İstisna Getirilmiştir.  

 

7103 Sayılı  Kanunun 4. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücretlerde 

İstisnaların Düzenlendiği 23. maddesine yapılan ilave ile İşverenlerce kadın hizmet 

erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile 

işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet 

erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan 

kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmıştır. 

 

Ayrıca Kanun ile Bakanlar Kuruluna, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’i 

olarak belirlenen istisna haddini, asgari ücretin %50’sine kadar artırma ve kanuni 

seviyesine getirme yetkisi verilmiştir.  

 

Ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti 

sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine doğrudan yapılması gerekmekte olup, 
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hizmet bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak 

vergilendirilecektir. Ayrıca, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi 

adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna 

kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

 

3. Ücret Kapsamına Alınan Belirli Tazminatlar Kıdem tazminatından İstisna 

Tutarın Hesabına Dahil Edilmiştir. 

  

             Bu Kanunun 5 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Tazminat ve 

Yardımlarda” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile hizmet 

sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya 

ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların 

ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutarın hesaplanmasında dikkate 

alınacaktır. İstisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi 

tutulacaktır.   

 

4. İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması. 

  

7103 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgari geçim indirimi” başlıklı 

32. maddesine yeni bir fıkra eklenerek; gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretleri asgari 

ücretin altına düşenlere ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi imkanı sürekli hale 

getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas 

alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi tarifesi 

uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak-Temmuz ayına ilişkin ödenen net 

ücretin altında kalanların; net asgari ücretin temmuz ayına kadar ocak ayında geçerli olan 

net ücretin, temmuz ayından sonra ise temmuz ayında geçerli olan net ücretin altına 

düşmesini telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır. 

 

5. İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli 

adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine 

yönelik düzenleme yapılmaktadır.  

 

Yukarıdaki düzenlemeye benzer şekilde, bu Kanunun 7 nci maddesiyle, Gelir 

Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen 

bent ile hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş 

güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret 

kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Yürürlük Tarihi: 

28/03/2018 

 

B. VERGİ USUL  KANUNU  

 

1. Vergi Mahremiyeti 

  

            7103 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun  ‘’Vergi 

Mahremiyeti’’ başlıklı 5. maddesine yapılan ilave düzenleme şu şekildedir. 
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           “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden 

talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası 

için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi 

mahremiyetinin ihlali sayılmaz. Bu durumda, kendilerine bilgi verilenler, bu maddede 

yazılı yasaklara uymak zorunda olup, bu bilgilerin muhafazasını sağlamaya yönelik 

tedbirleri almakla yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca verilecek bilgilerin 

kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

2. Tasfiye Öncesi ve Tasfiye Döneminde Vergi Tarhiyatı ve Ceza Kesme 

İşleminin Yapılacağı Kişilere İlişkin Düzenleme VUK’na Alınmıştır. 

  

             7103 sayılı Kanunun 9. ve 74. maddeleriyle, Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Kanuni 

Temsilcilerin Ödevi’’ başlıklı 10 uncu maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

‘’Tasfiye başlıklı’’ 17. Maddesinde yapılan düzlemlerle; KVK’da yer alan  tasfiye öncesi 

ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişilere ilişkin 

hüküm  Vergi Usul Kanunu’na alınmıştır. KVK’nun 17. maddesinin 9. fıkrasında yer alan 

ve tasfiye durumunda vergilerin kimin adına tarh edileceğini, cezaların kimin adına 

kesileceğini belirleyen düzenleme yürürlükten kaldırılarak Vergi Usul Kanunu’nun 10. 

maddesine eklenmiştir. 

  

3. İmha İşlemleri Süreklilik Arz Eden Mükellefler  Takdir Komisyonu Kararı 

Olmaksızın Değerleme Yapabilecektir. 

  

              7103 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Kıymeti düşen 

mallar” başlıklı 278. maddesinden sonra gelmek üzere, imha edilmesi gereken malların 

değerlemesine yönelik yeni düzenlemeler içeren 278/A maddesi eklenerek; gıda veya ilaç 

gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi 

gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce 

değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. 

 

4. Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralarda 

Yatırım Teşvik Belgeli Mükellefler İçin Farklı Değerleme Yöntemi Getirilmiştir. 

  

              Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “Yurtdışından getirilerek 

sermaye olarak konulan yabancı paralar:” başlıklı 280/A maddesi eklenmiştir. Bu madde 

ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, 

işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak 

yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmiştir.  

Düzenlemeyle, bu amaçla getirilen yabancı paraların işe başlanılan hesap 

dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik 

belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için yabancı para 

değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanmaktadır.  

   

5. Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelere Ceza Uygulaması 

Düzenlemesi. 

  

            7103 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle, elektronik olarak düzenlenmesi gereken; 

fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, 

alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi 

fiilleri Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinde tanımlanan özel usulsüzlük cezası 
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kapsamına alınmaktadır. 

 

            Söz konusu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt 

olarak düzenlenmesi (zorunlu haller hariç) ya da hiç düzenlenmemiş sayılması (VUK md. 

227 ve 231) durumunda da VUK’un 353. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası 

kesilecektir. 

   

6. Elektronik Ortamda Tebliğ Hükümlerine Uymayanlara Getirilen Ceza 

  

7103 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, VUK’un mükerrer 355. maddesine yeni bir 

hüküm eklenmiştir. Buna göre elektronik tebligat sistemi ile getirilen yükümlülüklere 

uymayanlar için kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezaları; birinci sınıf tüccarlar ve 

serbest meslek erbabı için 1.000 TL, ikinci sınıf tüccarlar ve basit usul için 500 TL, bunlar 

dışında kalanlar içinse 250 TL olarak belirlenmiştir. 

 

             7. Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezaları İçin Yapılabilecek İndirim 

Oranının 1/2’ye Çıkarılmıştır. 

  

              7103 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Ziyaı, 

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezaları için yapılabilecek indirim oranı üçte biri iken yarısı şeklinde değiştirilmiştir. 

  

8. Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 

Kapsamından Çıkarılmaktadır. 

  

             7103 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle VUK’un ek 11. maddesindeki “vergilerle 

kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı 

cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, zaten tarhiyat sonrası uzlaşma 

kapsamına girmeyen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma 

kapsamından da çıkarılmıştır. 

 

9. 31/12/2019 Tarihine Kadar Yeni Alınan Bazı Makine ve Teçhizatta 

Amortisman Süreleri (Yürürlük Tarihi 01/05/2018) 

  

            7103 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 30. 

madde ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik 

ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve 

teçhizat için hesaplanacak amortismanlarda faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate 

alınabilme imkanı sağlanmıştır. 

    

Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklerin  ( 9. Madde Hariç ) Yürürlük 

Tarihi: 28/03/2018 

 

             C. KATMA DEĞER VERGİSİ  KANUNU 

 

1. Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Siteleri Yatırımlarına KDV 

İstisnası Getirilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 01/04/2018) 

  

             7103 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
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Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları 

ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile 

organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, 

elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin 

inşasına ilişkin, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından 

oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer 

vergisinden istisna tutulmuştur. Böylelikle, yatırımlar üzerindeki katma değer vergisi 

yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. 

 

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından 

oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden 

mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır. 

  

2. Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesi İşlemlerine KDV İstisnası 

Uygulanacaktır. (Yürürlük Tarihi: 28/03/2018) 

  

7103 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle, KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (4) numaralı 

fıkrasının (d) bendine, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kantin olarak belirlenen 

alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verme işlemlerinin KDV’den istisna 

olduğuna dair hüküm eklenmiştir. 

 

3. 31/12/2019 Tarihine Kadar Yeni Makina Ve Teçhizat Alımlarında KDV 

İstisnası Uygulanacaktır. (Yürürlük Tarihi 01/05/2018) 

  

            7103 sayılı Kanun’un 31 inci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu’na eklenen geçici 39 uncu madde ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın 

imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 

tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat KDV’den istisna edilmiştir. 

 

Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükelleflerin istisna 

edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılması, indirim 

yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesi mümkün olacaktır. 

 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim 

yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya imalat 

sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi 

alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

 

 Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını 

veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim 

yılının başından itibaren başlayacaktır. 

  

             D. HARÇLAR KANUNU 

 

1. Arabuluculuk ile Verilen Kararlarda, Karar ve İlam Harçları Düzenlemesi 

Yapılmıştır. (Yürürlük Tarihi: 28/03/2018) 

 

7103 sayılı Kanun’un 22 nci maddesiyle, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) 

sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” 

başlıklı alt bölümünde yapılan değişiklikle, açılmış davalarda uyuşmazlıkların 
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arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak 

verilen kararlarda 35,90 TL harç alınması düzenlenmiştir.  

 

 

 

             E. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 

 

1. 4760 sayılı Kanuna ekli listelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli 

(TGTC)’nde yer alan G.T.İ.P.’ler dikkate alınarak güncelleme yapılmaktadır.   

 

Bu Kanunun 56 inci maddesiyle, 4760 sayılı Kanuna ekli listelerde yapılan 

değişiklikle; 

4760 sayılı Kanuna ekli (1), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerin güncellenmesi ve 

halen uygulanmakta olan vergi tutar ve/veya oranlarının bu listelerde yer alması amacıyla 

söz konusu listeler, ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde 

değiştirilmektedir. 

Ayrıca, TGTC’nin 38.26 G.T.İ.P. numarasında yer alan bazı malların “bıodizel” 

ile teknik olarak birbirine çok yakın özellik göstermesi, 3801.20.10.00.00 ve 

3819.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların ise akaryakıta karıştırılarak ya 

da doğrudan akaryakıt olarak kullanılabilmesi nedeniyle söz konusu mallar ÖTV 

Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamına alınmaktadır.  

 

2. Motorin türlerinin G.T.İ.P numaralarında güncelleme yapılmaktadır. 

 

Bu Kanunun 58 inci maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede 

yapılan güncelleme çerçevesinde, bu Kanunun 7/A maddesinde yer alan motorin türlerinin 

G.T.İ.P. numaraları da güncellenmektedir.  

 

 3. İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle 

gerçekleştirilememesi halinde üç aya kadar ek süre verilmektedir.  

 

Bu Kanunun 59 uncu maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 8 inci maddesinin (2) 

numaralı fıkrasında hükme bağlanan ihraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle 

gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda yer alan düzenlemede olduğu gibi, 

Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya 

kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.  

 

4. Taşıtların imalinde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için 

ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmaktadır.  

 

Bu Kanunun 60 ncı maddesi ile ÖTV Kanununa eklenen 9/A maddesi ile 4760 

sayılı ÖTV Kanunu gereği, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan 

(IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel tüketim 

vergisinin indirimi mümkün olmadığından, madde ile, bu malların alış faturaları ve 

benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel 

tüketim vergisinin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı 

listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların 

imalatçılarına iade edilmesi sağlanmaktadır. 

 

5. Bakanlar Kuruluna bazı taşıtların ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

belirleme yetkisi verilmektedir. 

 

Bu Kanunun 61 nci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı 

listenin 87.03 G.T.İ.P numarasının “-Diğerleri” satırında yer alan bazı taşıtların vergi 

oranlarının, özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak ayrıştırılmasına bağlı olarak 

Bakanlar Kuruluna, bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını 

belirleme yetkisi verilmiştir. 

 

6. Fuel oil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmektedir. 

 

Bu Kanunun 62 ncı maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede 

yapılan güncelleme çerçevesinde, aynı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan fuel oil 

ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaralan da güncellenmektedir. 

 

7. 16 ve daha büyük yaştaki araçların trafik kayıt ve tescilinin silinmesi 

karşılığı  (hurdaya ayrılması, ihraç edilmesi vs.) yeni alınacak 1600 cm3 geçmeyen 

araçlarda 10 bin TL ÖTV indirimi sağlanmaktadır. 

 

Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi ile öngörülen düzenlemeyle, 31/12/2019 

tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 

8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki 

araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar 

vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili 

mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında 

tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak 

üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi 

oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan 

tanınmaktadır.  

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNİVERSAL 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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adresine gönderebilirsiniz. 

 


