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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 30.12.2022 

Sirküler No     : 2022.57 
 

 

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

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 30 

Aralık 2022 tarihli 2.Mükerrrer Resmî Gazete’de yayımlanıştır.  

Özet: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci 

maddesinin ikinci fıkrasında, aynı maddenin birinci fıkrasının 

engellilerin istisna kapsamında taşıt alımında istisnayı 

düzenleyen (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) 

numaralı bendinde belirlenen, istisna kapsamında alınabilecek 

taşıtların değerinin üst sınırına ilişkin tutarların (1/1/2022 tarihi 

itibarıyla 450.500 TL) her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden 

değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu 

suretle hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirlerinin 

dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.  

 

Anılan hüküm gereği, söz konusu tutarlar, arttırılarak 1/1/2023 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.004.200 TL olarak 

uygulanacaktır.  

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel 

Tebliğinin ilgili bölümlerinde buna dair değişiklikler 

yapılmaktadır. 
 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:7 D.98 

(714-713)  Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta : info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-2.htm
mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste 

Uygulama Genel Tebliğinin; 

 

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “450.500 TL’nin” ibareleri 

“1.004.200 TL’nin” şeklinde, 

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “450.500 TL’yi” ibaresi “1.004.200 TL’yi” 

şeklinde, 

 

değiştirilmiştir. 

 

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/F/3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Bu bölümde yer alan dilekçe ve ekine eklenmesi gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca 

istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde 

“www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu 

getirilebilir.” 

 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun “Diğer İstisnalar” başlıklı 7. maddesi uyarınca, 

hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli (2022 yılı için) 450.500 

TL’nin altında olan 87.03 tarife pozisyonunda yer alan taşıtların (binek otomobil, panelvan, 

pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb.); 

 Engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından, 

 Bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran 

malul veya engelliler tarafından, 

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisnadır. 

 ÖTV Kanunu’nun 7. maddesinde ayrıca, Kanun’a ekli 87.03 GTİP numarasında “-

Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine 

ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri (2022 yılı 

için) 450.500 TL’yi aşmayanların malul ve engellilerce ithalinin de ÖTV’den istisna 

olduğuna dair hüküm yer almaktadır. 

30 Aralık 2022 tarihli 2.Mükerrrer Resmî Gazete’de yayımlanan 11 seri numaralı ÖTV Genel 

Tebliği ile 2022 yılında 450.500 TL olarak uygulanan parasal sınırlar, 2023 yılı için 

1.004.200.-TL olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9/A maddesinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 

8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan taşıtların imalinde 

kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen 

ve beyan edilen ÖTV’nin, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilmesine imkân 

tanınmış olup, iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Maliye Bakanlığına yetki 

verilmişti.  

 

Tebliğin (II/F/3.1) bölümünün sonuna eklenen paragraf ile bu kapsamda ÖTV’nin, (II) sayılı 

listedeki malların imalatçısına iade edilmesi için gerekli olan dilekçe ve ekine eklenmesi 

gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların 

adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren 

internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilmesine imkan 

tanınmaktadır. 

 

 

Saygılarımızla. 
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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. 


