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Sayın HALİL YILMAZ 

İlgi :30/11/2016 tarihli ve 2016-5638 sayılı Bilgi Edinme başvurunuz. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Başkanlığımıza yaptığınız ilgide 

kayıtlı başvurunuz incelenmiş olup, konu ile ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına 

göre, özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listedeki malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya 

oranlarda alınır. Kanunun aynı maddesinin, 6761 sayılı Kanunla değişik (2) numaralı fıkrasının 

(c) bendinde, Bakanlar Kurulunun, (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına 

kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P.  

numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları 

oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı tanımı, emisyon türü ve değeri, 

istiap haddi ile yolcu taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan 

oranları EURO katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, 

kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu yetkiye istinaden 25/11/2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile Kanuna ekli 

(II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan malların 

ÖTV oranları yeniden belirlenmiş olup, söz konusu Kararda Özel Tüketim Vergisi Kanununun 

(7/2) maddesinde düzenlenen malul ve engellilerin taşıt alımında istisna uygulamasına ilişkin 

herhangi bir özel hüküm yer almamaktadır. 

Dolayısıyla, söz konusu istisnadan, ilk iktisap edilen taşıtın tabi olduğu ÖTV oranına göre 

hesaplanan ÖTV tutarının tahsilinden vazgeçilmesi suretiyle yararlanılabileceği tabiidir. Bilgi 

edinilmesini rica ederim. 

 

Adem BİLGİLİ 

Başkan a. 

Gelir İdaresi Grup Başkanı V. 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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