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İZMİR
14.10.2016
Sayı : YMM.03.2016-44
Konu: 6745 sayılı Kanunla bazı araç teslimlerine getirilen ÖTV istisnaları hakkında tebliğ yayımlandı.

Muhasebe Müdürlüğüne,
6745

sayılı Kanunla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen;

- Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımlarında ve
- Ticari taşıtların yenilenmesinde
ÖTV istisnası uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Özel
Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri
No:2) 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.
1-Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında
İstisna:
İstisnadan hayatını kaybetmiş kişinin eş veya çocukları, yoksa ana veya babası
yararlanabilecektir.
Eş veya çocuğun bu haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması, anne veya babanın
istisnadan yararlanma hakkını sağlamaz.
İstisnadan bir defa yararlanılabilecektir.
İstisna kapsamında ;
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip
binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtlar,
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor
silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtlar,
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletler
Alınabilecektir.
İstisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan
yararlanamayan kişi ve kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranır.
Muvazaaya dayanan bir ilişki çerçevesinde istisna hakkı olan kişi adına taşıt iktisap edildiğinin
tespiti halinde, ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte müştereken
ve müteselsilen işleme taraf olanlardan (hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün adına taşıt
iktisap edilen yakını, taşıtı bu yakın adına alıp fiilen kendi istifadesine kullanan ile bu durumdan
haberdar olması şartıyla motorlu araç ticareti yapan kişiden) aranacaktır.
Ekte yer alan tebliğde konuyla ilgili etraflı açıklama yapılmıştır.
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2-Ticari Taşıtların Yenilenmesinde ÖTV İstisnası Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Bazı GTİP
pozisyonuna giren araçlarla şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs, otobüs taşımacılığı
yapanlar ile ticari yük taşımacılığı yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu taşıtlarını
yenilemek amacıyla aynı tarife pozisyonundaki taşıtları iktisap etmeleri halinde bu kapsamdaki ilk
iktisaplarının ÖTV den istisna tutulmuştur.
Yenilemeye konu taşıtların 2 yıl içinde elden çıkarılması şart tutulmuştur.
Öte yandan, istisna kapsamında iktisap edilen taşıtın 3 yıl geçmeden devri halinde daha önce
alınmayan verginin ödenmesi gerecektir.
Bu istisna, 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerlidir.
Tebliğde konuyla ilgili etraflıca açıklama yapılmıştır.
Saygılarımızla.

Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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