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KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÖDENMEDEN TAŞIT İKTİSAPLARINA
İLİŞKİN KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6745 sayılı “Yatırımların Proje
Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.
Değişikliklere göre;
-- Şehit eş veya çocuklarının, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise
anne veya babasının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi ödemeksizin araç
alabilmelerine imkan sağlanmaktadır. (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan;
87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800
cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan araçlar ile sınırlıdır.)
Şehit yakınları tarafından ÖTV ödenmeksizin alınan aracın, 5 yıllık süreden sonra elden
çıkarılması halinde, vergi ödenmeksizin işlem yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.
-- (II) sayılı Listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan
şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti ile
8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı
faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine
getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve
tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi
amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten 30/06/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabında ÖTV alınmayacaktır.
Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde
satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu
şartın ihlali hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan
vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
ÖTV’den istisna olarak iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl
geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi
yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç)
hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak,
devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel
tüketim vergisi alınacaktır.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
Bilgilerinize sunarız.
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