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Konu : Otomobillerde Uygulanan Özel Tüketim Vergisinde Değişiklik 

 

 

 

Bilindiği üzere; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na ekli (II) sayılı listede sayılan 

taşıtların ilk iktisabında ÖTV ödenmesi gerekmektedir. Bu listenin 87.03 sırasında binek 

otomobilleri ile yük taşımaya mahsus bazı taşıtlar (3,5 tonun altında) ile insan taşımaya 

mahsus küçük taşıtlar (sürücü dâhil 9 kişiye kadar) yer almaktadır. 

 

Bu taşıtlarda geçerli olan uygulamaya göre, ÖTV oranları araçların sadece motor silindir 

hacmine veya elektrikli olup olmamasına göre değişmekteydi. 

 

6761 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna oran belirleme konusunda yetki veren ÖTV 

Kanunu'nun 12. maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılarak, Bakanlar 

Kurulu'na 87.03 sırasında yer alan taşıtların ÖTV oranlarını fiyatlarına göre farklılaştırma 

yetkisi verilmiştir. 

 

24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; 

ÖTV Kanunu'nun 12. maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılarak, 

Bakanlar Kurulu'na 87.03 sırasında yer alan taşıtların ÖTV oranlarını fiyatlarına göre 

farklılaştırma yetkisi verilmiştir. 

 

Anılan yetkiye dayanılarak, 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; ÖTV Kanununa ekli (II) Sayılı Listedeki 

“87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “ –Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi 

oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
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Mal İsmi Vergi Oranı 

(%) 

-Diğerleri   

     Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler 60 

     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 
60 

          Diğerleri 110 

Motor silindir hacmi 2000cm3'ü geçenler   

          Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor 

silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler 
110 

          Diğerleri 160 

 

Ancak, vergi oranları; 

 

a) Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyip; 

 - ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45, 

 - ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50, 

      b)    Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerden; 

 - ÖTV matrahı 100,000 TL’ yi aşmayanlar için %100, 

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir 

hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerden; 

 - ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45, 

 - ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50, 

 

c) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir 

hacmi 2000 om3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi 

aşmayanlar için %100, 

 

olarak uygulanacaktır. 

 

Anılan oranlar 25 Kasım 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 
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