
1013 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE DEĞİŞEN KDV VE ÖTV ORANLARI

11 MAYIS 2019
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KAPSAM

İşbu çalışma, 01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı kapsamında hazırlanmıştır.
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1. Darülaceze Başkanlığına Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı

• 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede %1 oranında KDV’ye tabi mal ve
hizmetler sıralanmaktadır. (I) sayılı listenin 12. maddesinde yer alan ‘’Konut yapı kooperatiflerine
yapılan inşaat taahhüt işleri’’ ibaresi 01 Mayıs 2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1/(a) maddesi uyarınca ‘’Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze
Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri’’ şeklinde değiştirilmiştir.

• Başka bir ifadeyle; 01 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Darülaceze Başkanlığı’na yapılan inşaat taahhüt
işleri, %1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.
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2. Montaj ve Hareket Ettirici Mekanizması Kısmen Alüminyum, Plastik vb. Malzemeler İçeren Perdelerde
KDV Oranı

• 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede %8 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetler
sıralanmaktadır. (II) sayılı listenin ‘’B. Diğer Mal ve Hizmetler’’ bölümünün 5. maddesinde yer alan ‘’Yukarıdaki 4
numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim
eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme
tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye,
uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar
hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve
benzerleri,’’ ibaresi 01 Mayıs 2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı’nın 1/(b) maddesi uyarınca ‘’Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela,
kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb.
dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu,
bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler
dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri
(taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar,
çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,’’ şeklinde değiştirilmiştir.

• Başka bir ifadeyle, montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik vb. malzeme içeren perdeler
de %8 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.
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3. Hurdaya Çıkarılan Taşıtların Yerine Alınan Yeni Taşıtlarda ÖTV İndirimi

• 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca; kayıt ve tescili silinerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da
doğrudan veya karar hükmünde nitelikleri saklı ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçlar bakımından
aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk edecek ÖTV’den terkin edilecek, 1013 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı öncesi ve anılan Karar sonrası tutarlar aşağıdaki gibidir:

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL) 
(1013 sayılı Karar Öncesi)

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL) 
(1013 sayılı Karar Sonrası*)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar 
için

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 
için

10.000 TL

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 
TL’yi aşmayanlar için

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

8.000 TL

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000 TL

*1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 4. maddesi uyarınca; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir 
hacmi 1.600 cm³’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için geçerli olan tablodaki ÖTV matrahlarıdır.
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4. Sigara ve Bazı TütünMamullerinde ÖTV Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarları

• 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B)
cetvelinde yer alan bazı malların ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları aşağıdaki gibidir:

GTİP No Mal İsmi Vergi 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
edilmiş 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
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5. Cep Telefonlarında ÖTV Oranları

• 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun’un 10. maddesi
uyarınca; 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı ‘’Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon
cihazları’’ için belirlenen ÖTV matrahları, 01 Mayıs 2019 tarihli 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

7166 Sayılı Kanun (Önceki 
Uygulama)

1013 Sayılı Kanun (Güncel 
Uygulama)

GTİP No Mal İsmi Vergi Oranı Mal İsmi Vergi Oranı

8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici 
portatif (Cellular) 
telsiz telefon cihazları
- Özel tüketim vergisi 
matrahı 1.200 TL’yi 
aşmayanlar

%25

Alıcısı bulunan verici 
portatif (Cellular) 
telsiz telefon cihazları
- Özel tüketim vergisi 
matrahı 640 TL’yi 
aşmayanlar

%25

- Özel tüketim vergisi 
matrahı 1.200 TL’yi 
aşıp, 2.400 TL’yi 
aşmayanlar

%25
- Özel tüketim vergisi 
matrahı 640 TL’yi aşıp, 
1.500 TL’yi aşmayanlar

%40

- Diğerleri %25 - Diğerleri %50
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• 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihi (01.05.2019) ile yürürlüğe girmiştir.



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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