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Piyasada Konuşulan KDV İndiriminin Olası Etkileri

Hafta sonu basın yayın organlarına yansıyan haberlerle birlikte “KDV indirimi” konusu gündeme düştü. 30
Mayıs’ta düzenlenen Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın panelinde konuşan Meclis Plan Bütçe Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, KDV’deki kayıpların yüksek vergi oranlarından kaynaklandığını belirtirken KDV indirimi konusunda çalışmaların yapıldığını açıkladı. Yüzde 1.8 ve 18 olan KDV oranının yüzde 1 ve 10’a düşürülmesi gerektiğini ifade eden Berber, gelir kaybını önlemek için öncelikle ÖTV
artışı yapılması gerektiğini önerdi.
ÖTV uygulamasına ilişkin bir örnek veren Berber, beyaz eşyada yüzde 6.7 olan ÖTV oranının yüzde 10’a çıkarılabileceğini belirtti. Kamu borcunun yüksek vergiyle düşürüldüğünü belirten Berber, 2002-2013 yılları arasında elde edilen 1.6 milyar dolarlık bütçe gelirinin yüzde 80’inin vergiden elde edildiğini de vurguladı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, vergi oranlarının yüksek olmasının kayıp kaçak oranlarının yüksek olmasına
yol açtığını ve ekonominin imkanları el verdikçe KDV’yi düşürmenin ekonominin kayıt içine girmesine pozitif
etki yapacağını belirterek Recai Berber’i desteklerken; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi indirimine yönelik bir çalışma olmadığını ve cari açığın yüksek olduğu bir ülkede tüketim üzerindeki vergileri indirmenin
rasyonel olmadığını açıkladı.
Peki gerek vergilerdeki yükseklik gerekse vergide sadeleştirme adına yapılacak KDV indiriminin ÖTV artışıyla
kompanse edilmesi ne tür etkiler yaratabilir? Bu noktada ÖTV Kanunu’na tabi ürünlere baktığımızda; kanuna ekli dört adet liste bulunmakta. Başlıca ürün gruplarını sayarsak;
(I) sayılı listenin A cetvelinde; akaryakıt ürünleri, doğal gaz, LPG ve benzerleri,
(I) sayılı listenin B cetvelinde; akaryakıta katılabilen solvent türevleri, tiner, bazyağ ve madeni yağlar
gibi ürünler,
(II) sayılı listede; motorlu kara, deniz ve hava taşıtları,
(III) sayılı listenin A cetvelinde; kolalı gazozlar ve alkollü içkiler,
(III) sayılı listenin B cetvelinde; tütün ve tütün mamulleri,
(IV) sayılı listede; dayanıklı ve lüks tüketim malları yer alıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Zaten 1 Ocak’ta devreye giren ÖTV artışıyla birlikte otomotiv sektörüne ilişkin büyüme beklentilerini olumsuz etkilemişti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2013 yılı Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü
raporunda, dolaylı vergiler içerisinde motorlu taşıt satışlarından alınan ÖTV ve akaryakıttan alınan ÖTV’nin
yük teşkil ettiği, bu vergi yükünün pazarın büyümesi önünde engel oluşturduğu belirtilmişti. Bunun durumun olumsuz etkilerini de Ocak-Nisan ayı dönemi satış verilerinde açıkça gördük. 2014 yılı Ocak-Nisan ayı
döneminde Otomobil Pazarı yüzde 22.9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 33.4 oranında daraldı.
Sonuç olarak, KDV indirimi yanında düşük ÖTV’ye sahip ürün gruplarına (Örneğin: Beyaz Eşya) gelecek olası
ÖTV artışı, daha önce otomotivde olduğu gibi söz konusu sektör pazarlarının daralmasına ve zaten zayıf seyreden yurtiçi talebin negatif etkilenmesine yol açabilir.
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