
31.10.2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayınlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi Ne Göre, Ticari Araçlarda KDV İndirimi İkinci El Araçları Kapsamakta 

Mıdır? 

31.10.2018 tarihinde mükerrer Resmi Gazetede Yayınlanan 287 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. Maddesinde; 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

uygulanmak üzere, 25.12.2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 

yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 

87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma 

değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir. 

 Fakat aşağıdaki tabloda özet halde görüleceği üzere 8701.20, 87.02, 87.04 fasıl numaralı 

İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk gümrük Tarife Cetvelinde  “YENİ OLANLAR ve 

KULLANILMIŞ OLANLAR ”ayrımı olmasına rağmen 87.05 fasıl numaralı İstatistik 

Pozisyonlarına bölünmüş Türk gümrük Tarife Cetvelinde “YENİ OLANLAR ve 

KULLANILMIŞ OLANLAR” ayrımı yapılmadığından hangi KDV oranı uygulanması 

gerektiği hususunda tereddüt hasıl olmuştur. 

FASIL NO FASIL AÇIKLAMASI  

8701.20 Yarı Römorklar için çekiciler 

8701.20.10.00.00 Yeni olanlar 

8701.20.90.00.00 Kullanılmış olanlar 

  

FASIL NO FASIL AÇIKLAMASI  

87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dâhil) motorlu taşıtlar: 

---- Yeni olanlar 

---- Kullanılmış olanlar 

  

FASIL NO FASIL AÇIKLAMASI  

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar: 

---- Yeni olanlar 

---- Kullanılmış olanlar 

 FASIL NO FASIL AÇIKLAMASI  

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): 

 

Tereddüt sadece 87.05 no’lu fasılda yer alan ticari araçlarda ki KDV oranı ile alakalıdır. 

Diğer fasıllarda yer alan 2. El ticari araçlarda ki KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. 

Tarafımızca her ne kadar bu fasılda kullanılmış olanlar ibaresi yer almasa da yeni olanlar ibaresi 

de yer almadığı için tüm araçları kapsayan bir düzenleme yapılmak istendiği düşünülerek bu 

fasılda yer alan araçların 2. El satışlarında da %1 KDV uygulanması gerektiği düşünülmektedir. 

      Fatih KÜÇÜKKARACA 

https://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=8701.20.10.00.00&gtip=----yeni-olanlar
https://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=8701.20.10.00.00&gtip=----yeni-olanlar
https://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=8701.20.90.00.00&gtip=----kullanilmis-olanlar
https://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=8701.20.90.00.00&gtip=----kullanilmis-olanlar
http://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=87.02&gtip=10-veya-daha-fazla-kisi-tasimaya-mahsus-(surucu-dahil)-motorlu-tasitlar
https://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=8701.20.10.00.00&gtip=----yeni-olanlar
https://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=8701.20.90.00.00&gtip=----kullanilmis-olanlar
http://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=87.04&gtip=esya-tasimaya-mahsus-motoriu-tasitiar
https://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=8701.20.10.00.00&gtip=----yeni-olanlar
https://www.gumruk.com.tr/gumruk/?ID=8701.20.90.00.00&gtip=----kullanilmis-olanlar
http://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=87.05&gtip=ozel-amacli-motorlu-tasitlar-(insan-veya-esya-tasimak-uzere-ozel-olarak-yapilmis-olanlar-haric)-(ornegin-kurtaricilar-vincli-tasitlar-itfaiye-tasitlari-beton-karistirici-ile-mucehhez-tasitlar-yol-supurmeye-mahsus-arabalar-puskurtme-yapan-arabalar-seyyar-atolyeler-seyyar-radyoloji-uniteleri)
http://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=87.05&gtip=ozel-amacli-motorlu-tasitlar-(insan-veya-esya-tasimak-uzere-ozel-olarak-yapilmis-olanlar-haric)-(ornegin-kurtaricilar-vincli-tasitlar-itfaiye-tasitlari-beton-karistirici-ile-mucehhez-tasitlar-yol-supurmeye-mahsus-arabalar-puskurtme-yapan-arabalar-seyyar-atolyeler-seyyar-radyoloji-uniteleri)
http://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=87.05&gtip=ozel-amacli-motorlu-tasitlar-(insan-veya-esya-tasimak-uzere-ozel-olarak-yapilmis-olanlar-haric)-(ornegin-kurtaricilar-vincli-tasitlar-itfaiye-tasitlari-beton-karistirici-ile-mucehhez-tasitlar-yol-supurmeye-mahsus-arabalar-puskurtme-yapan-arabalar-seyyar-atolyeler-seyyar-radyoloji-uniteleri)
http://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=87.05&gtip=ozel-amacli-motorlu-tasitlar-(insan-veya-esya-tasimak-uzere-ozel-olarak-yapilmis-olanlar-haric)-(ornegin-kurtaricilar-vincli-tasitlar-itfaiye-tasitlari-beton-karistirici-ile-mucehhez-tasitlar-yol-supurmeye-mahsus-arabalar-puskurtme-yapan-arabalar-seyyar-atolyeler-seyyar-radyoloji-uniteleri)
http://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=87.05&gtip=ozel-amacli-motorlu-tasitlar-(insan-veya-esya-tasimak-uzere-ozel-olarak-yapilmis-olanlar-haric)-(ornegin-kurtaricilar-vincli-tasitlar-itfaiye-tasitlari-beton-karistirici-ile-mucehhez-tasitlar-yol-supurmeye-mahsus-arabalar-puskurtme-yapan-arabalar-seyyar-atolyeler-seyyar-radyoloji-uniteleri)

