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Sayı : YMM.03.2022-66
Konu: ÖTV Kanunun (II) sayılı Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

İZMİR
01.08.2022

Muhasebe Müdürlüğüne,
ÖTV kanunun 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.
Söz konusu listeye ait tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

1) İthalatta ÖTV ödemeksizin ithal edilecek araçlarda gümrük idaresine verilecek

belgelerde değişiklik yapılmıştır.

Tebliğin I/B-4 bölümünde araç ticareti yapanların ithal aşamasında gümrük idaresine dairesi
müdürlüğü/başkanlığından alınacak yazının ibrazı yerine alınacak Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların
İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair
Belge’nin ibrazı olarak değiştirilmiştir.
Yine araç tadilatı ve ek imalatı yapanların yurt içi ve ithalatında ÖTV ödemeksizin alım
yapabilmeleri için öteden beri istenen sanayi sicil belgesinin vize edilmesinde de verilmesi gerektiği,
Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilecek yazı da en fazla iki yıl süreyle verileceği şeklinde
değişiklikler yapılmıştır.

2) ÖTV Matrahında Özellikli durumlara açıklama eklenmiştir.
ÖTV tebliğinde “Özellikli Durumlar” başlıklı bölümünde “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.” Açıklaması getirilmiş ve araç ile
teslim edilen söz konusu unsurlarda ÖTV matrahına dahil edilmişti.
Tebliğin söz konusu düzenlemeye istinaden verilen özelgeler araç tesliminden sonra yapılan
ilave teslim, hizmetlerin ÖTV ye tabi olmadığı, ancak işlemin muvazaalı olması durumunda ÖTV ye tabi
olması gerektiği yönündeydi.
Aynı görüş tebliğe de işlenmiştir. Eklenen cümle aşağıdaki gibidir.
“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 tabiidir.”

3) İtfaiye Önce Araçlarında ÖTV alım için şartlar getirildi.
İtfaiye öncü araçları ÖTV kapsamında değildir. Ancak geçmişte öncü araç olarak alınan ancak,
başka amaçlarla kullanılan araçlar olmuştur. Yeni düzenleme ile itfaiye öncü araçlarının ÖTV siz alımı
için araçta olması gereken kriterler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
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Tebliğe eklenen bölüm aşağıdaki gibidir.
“2.9. İtfaiye Öncü Aracı
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan “itfaiye öncü araçları” ÖTV
kapsamında değildir.
Kanunun uygulamasında itfaiye öncü aracından maksat, görülebilirliği/seçilirliği fazla olan bir
renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil), ön ve arka tarafına beyaz renk büyük harflerle "itfaiye öncü
aracı" ibaresi ile her iki yan tarafına da itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numarası ve araç plakası
yazılmış (yapıştırma değil), kırmızı renk ışık veren, normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen,
dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambalı cihaz (ışıklı uyarı cihazı) ile canavar düdüğü, siren ve çan gibi
yine en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazların sabitlenmiş olduğu; taşıtlardaki
zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta
yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım
kutusunun sabit bir yerinin olduğu; araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik
ekipman (kurtarma bıçağı, balyoz ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, spanfix germe kayışı,
kesme makasları, kazma, balta, manivela gibi) ile donatılmış olan taşıtlardır.”
Saygılarımızla.

Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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