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Sirküler No : 2019/38                                                                  17.05.2019, Bursa  

Konu  : Bazı Mallardaki ÖTV Tutarları ile KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler 

 

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi  Gazete'de 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 

Mayıs 2019  tarihi itibariyle  bazı mallara uygulanacak ÖTV oran/ tutarları ile KDV oranları 

ve ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk 

iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmı yeniden belirlenmiştir. 

1-KDV Oranlarında Yapılan DeğiĢiklikler: 

KDV oranlarına ilişkin, 2007/13033 sayılı Karar'ın %1 kdv oranına tabi  Ekli (I) sayılı 

listenin 12. sırası yapılan değişiklikle  Darülaceze BaĢkanlığına yapılan inĢaat taahhüt 

iĢlerinde %1 KDV oranı uygulanacaktır.  

KDV oranlarına ilişkin ; 2007/13033 sayılı Karar'ın %8 kdv oranına tabi  Ekli (II) sayılı 

listenin “B) DĠĞER MAL VE HĠZMETLER” bölümünün 5. sırasında  yapılan 

değişiklikle montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve 

benzeri malzeme içeren perdelerde de KDV %8 oranında uygulanacaktır. 

2- ÖTV Oran Ve Tutarlarında Yapılan DeğiĢiklikler 

a- Cep telefonlarına ilişkin ÖTV oranlarında değişiklikleri: 

7166 Sayılı Kanun ile ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 

G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) 

telsiz telefon cihazlarının); ÖTV oranlarına yönelik Cumhurbaşkanı’nına yetki 

verilmiştir.1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 

8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların ÖTV oranlarına esas ÖTV 

matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

   Mal Ġsmi ÖTV Oranı (%) 

8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telden cihazları 25 

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar 

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar 40 

- Diğerleri 50 

 

b- Sigara ürünlerine ilişkin asgari maktu vergi tutarları 

1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde 

yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  
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GTİP No Mal Adı 

ÖTV 

Oranı 

(%) 

Asgari Maktu 

Vergi Tutarı 

(TL) 

Maktu 

Vergi 

Tutarı 

(TL) 

2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,2679 0,4200 

2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış 

purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) 

      

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 67 0,2679 0,4200 

24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen 

maddeler; 

"homojenize" veya yeniden tertip edilmiĢ tütün; tütün 

hülasa ve esansları 
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 

2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 

hariç) 

67 0,2679 0,4200 

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,2679 0,4200 

 

c- İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk 

iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmının belirlenmesi 

7103 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesi ile yapılan 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 edilecektir. 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile 2018/11750 sayılı Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu kapsamda terkin edilecek ÖTV tutarları 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı 

(TL) 

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 

için 

8.000 

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000 

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla                                              
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi önerilir.  

 


