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İstanbul, 31.08.2020 

DUYURU 484 

 

Konu: Binek oto ÖTV oranlarında değişiklik, eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV 

indirimi, kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımı ve önemli bir Danıştay kararı hk.   

 

1. Binek Oto ÖTV Oranları İle ÖTV Oranlarının Uygulanmasına İlişkin Maktu 

Değerlerde Artış Yapıldı 

 

30.08.2020 Tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4760 Sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının 

Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912) ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) 

sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel 

tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları 

yeniden tespit edilmiştir. Değişiklik öncesi ve sonrası oranlar ve matrahlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Mal İsmi Değişiklik 

Öncesi 

Vergi Oranı 

Değişiklik 

Sonrası 

Vergi Oranı 

(%) 

— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler  
 

— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi (Eski tutar: 70.000 

TL) aşmayanlar 

45 45 

— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi (Eski tutar: 70.000 

TL) aşıp, 130.000 TL’yi (Eski tutar: 120.000 TL) aşmayanlar 

50 50 

— Diğerleri 60 80 

– Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü 

geçmeyenler 

 
 

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip 

motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler 

 
 

— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45 45 

—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi 

aşmayanlar 

50 50 

— Diğerleri 60 80 

— Diğerleri  
 

— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 130 

— Diğerleri 110 150 

– Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler  
 

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı 

geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler 

 
 

—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 130 

— Diğerleri 110 150 

— Diğerleri 160 220 

 

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
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2. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV İndirimi 

30.08.2020 Tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal ve Hizmetlere 

Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar (Karar Sayısı: 2913) uyarınca üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler 

dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. 

Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

3. Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı  

 

Hatırlanacağı üzere DUYURU 482’de kısa çalışma ödeneğinin süresinin 1 ay uzatılmasına 

ilişkin 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı hakkında bilgi verilmişti. 

Bu defa 31.08.2020 Tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs 

(Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı 

Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 

Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915) ile aşağıdaki karar verilmiştir. 

“4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar 

çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 

durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa 

çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun 

ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.” 

 

4. Sermayeye Eklenen Karların Tasfiye Sonucunda Ortaklara Dağıtılması Halinde 

Stopaj Yapılmayacağı Hakkında Danıştay Kararı 

 

Danıştay 9. Dairesi, 13.2.2019 tarihli ve E. 2016/4386 K. 2019/292 sayılı Kararında, Maliye 

Bakanlığı’nın şirketin tasfiyesi sonucunda düzenlenecek olan kesin bilançoda yer alan, ödenmiş 

sermaye dışındaki öz sermaye unsurlarının ortaklara dağıtılması durumunda kâr payına bağlı olarak 

vergi kesintisinin yapılması gerektiği yönünde görüşünün olması nedeniyle ihtirazi kayıtla verilen 

beyanname üzerine açılan davada, 

— Davacının tasfiye memurluğunu yaptığı şirketin 02/05/2012 tarihinde tasfiyeye girdiği, 

tasfiye sürecinde elde edilen tasfiye kârından %20 kurumlar vergisi ve %15 gelir (stopaj) vergisi 

kesintisi yapıldıktan sonra kalan ve ortaklara dağıtılan servet değeri (tasfiye payı) üzerinden Maliye 

Bakanlığı’nca son yıllarda verilen özelgeler sebebi ile sonradan vergi tarhiyatı ile karşılaşmamak 

adına %15 gelir (stopaj) vergisi kesintisi yapılıp ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tahakkuk 

eden verginin ödendiği, 

— Ancak söz konusu stopaja tabi kar payının daha önceki yıllarda şirket sermayesine 

eklenmiş olan geçmiş yıl kârlarını içerdiği, bunların şirketin tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara 

dağıtılması durumunda Maliye Bakanlığı’nın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmasını 

gerektiğini belirttiği için ihtirazı kayıtla beyanname verildiği, 

— Şirketlerin kârlarını şirkette bırakmalarını özendirmek amacıyla sadece kâr dağıtımı 

halinde gelir (stopaj) yapılması için Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-B bendine “kârın sermayeye 

ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz” hükmünün getirildiği, bu nedenle tam mükellef kurumların elde 

edecekleri kârın dağıtılması halinde maddelerde belirtilen şekilde bu kâr payları üzerinden tevkifat 

yapacakları açık olmakla birlikte söz konusu kârın dağıtılmayıp sermayeye eklenmesi durumunda 

yasa hükmü uyarınca tevkifat yapılmayacağı, 
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— Dağıtılmadığı sürece tevkifata ve beyana konu olmayan kâr paylarının Yasa hükümlerinin 

tanıdığı imkândan faydalanılarak sermayeye eklendiğinde şekil değiştirmekte ve kâr payı olmaktan 

çıkıp sermaye haline gediği, 

— Tasfiye sonucu geri verilen sermaye paylarından dağıtılmayan kâr payını ayrıştırıp 

vergilendirmenin Yasa’nın “kârın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı” yönündeki 

hükmüne ve amacına aykırı olacağı, 

 

Yönünde karar vermiştir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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