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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 26.07.2022 

Sirküler No     : 2022.36 
 

 

Konu: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) 

26.7.2022 tarihli, Resmi Gazete`de yayımlamıştır. 

 

Özet: 31904 sayılı ve 26/7/2022 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama 

Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No:10) ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan 

bazı değişiklikler Tebliğe işlenmiş olup, mezkûr Tebliğ ile Özel 

Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde 

bazı tanımlamalar yapılmıştır. Buna göre; 

 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede; yarı 

römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas 

itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, 

eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu 

taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve 

spor tekneleri gibi taşıtlar yer almaktadır. 

 Cumhurbaşkanı, (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen 

oranları ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi (ÖTV) 

matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar 

artırmaya ve binek otomobillerin de sınıflandırıldığı 87.03 

tarife pozisyonunda yer alan mallar için farklı matrah 

grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor 

gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve 

değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi 

itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili kılınmış; ayrıca 

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde diğer 

bazı değişiklikler yapılmıştır. 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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 Kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edenlerin, 

motorlu araç ticareti ile iştigal ettiklerini, ilgili ticaret sicili 

müdürlüğünden alınan ve faaliyet/işletme konuları 

arasında motorlu araç ticareti veya benzeri ifadelerin 

bulunduğuna dair "Sicil Tasdiknamesi"nin veya yazının 

aslını ya da noter onaylı örneğini gümrük idarelerine ibraz 

etmek suretiyle tevsik etmeleri halinde, ithal aşamasında 

ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmektedir. Ayrıca, kayıt ve 

tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edecek olanların, bu 

kapsamdaki ithalatlarında ÖTV aranmaksızın işlem tesisi 

için gümrük müdürlüklerince, ilk iktisabı yapılmamış 

ÖTV'ye tabi motorlu araçların ticaretinin ithalatçılar 

tarafından icra edildiğine dair bağlı olunan vergi dairesi 

müdürlüğünden/başkanlığından alınan yazının aslı veya 

noter onaylı örneği de aranmaktadır. 

 Bu Tebliğ ile yapılan düzenleme uyarınca, kayıt ve tescile 

tabi taşıtları satmak üzere ithal edecek olanların, bu 

kapsamdaki ithalatlarında ÖTV aranmaksızın işlem tesisi 

için gümrük müdürlüklerince, ilk iktisabı yapılmamış 

ÖTV'ye tabi motorlu araçların ticaretinin ithalatçılar 

tarafından icra edildiğine dair bağlı olunan vergi dairesi 

müdürlüğünden/başkanlığından alınan “Kayıt ve Tescile 

Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi 

İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair 

Belge” nin aslı veya noter onaylı örneği de aranacaktır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye'de kayıt ve tescil 

edilmemiş motorlu araçlar üzerinde tadilat veya ek imalat 

yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle uğraşan 

mükelleflere, kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtların 

tadilatı veya ek imalatını yaparak bunları satmak üzere 

yurt içinden alımında veya ithalinde, ÖTV uygulanmaması 

gerektiğine dair bir örneği Tebliğ ekinde (EK:1) olarak yer 

alan yazı verilebilmektedir. Bu Tebliğ ile yapılan 

düzenleme uyarınca, söz konusu yazı, en fazla iki yıl süreyle 

ve vize süresince geçerli olmak üzere verilebilecektir. 

 Tebliğin 3 üncü maddesi ile aynı Tebliğin "Özellikli 

Durumlar" başlıklı (III/A/3) bölümünün üçüncü 

paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir. ÖTV mükellefleri 

tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında 

alıcıdan ayrıca alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek 

garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller de 

ÖTV matrahına dâhildir. Yapılan düzenlemeyle, muvazaalı 

olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV 

mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından 

sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin 

taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı açıklanmaktadır.  

 Bu Tebliğin 2 nci maddesi ile aynı Tebliğin (II/A/2) 

bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2)” ibaresi 

“(3)” olarak değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme, daha 

önce 7104 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle ÖTV 
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Kanununun 5 inci maddesinde yapılan ve 01.06.2018 

tarihinde yürürlüğe giren değişiklik paralelinde Tebliğin 

ilgili bölümünün güncellenmesinden ibarettir. 

 Tebliğin 5 inci maddesi ile aynı Tebliğe (III/B/2.8) 

bölümünden sonra gelmek üzere eklenen bölüm ile “itfaiye 

öncü araçları” tanımı ile ilgili açıklamalar yapılmış ve 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda 

yer alan “itfaiye öncü araçları” ÖTV kapsamında olmadığı 

vurgulanmıştır. 

 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


