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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3735
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/9/2012 tarihli ve 1007 sayılı yazısı üzerine,
Bakanlar
Kurulu’nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV
oranı ve tutarları ile tapu harcı oranında yapılan değişiklikler aşağıdadır.
1. Petrol Ürünleri
a)Benzin ve motorinlerde uygulanan maktu ÖTV tutarları litrede 30 kuruş artırılmıştır. Buna göre:
- 95 oktan kurşunsuz benzinin 1 litresindeki ÖTV tutarı 1,8765 liradan 2,1765 liraya,
- 98 oktan kurşunsuz benzinin 1 litresindeki ÖTV tutarı 1,9985 liradan 2,2985 liraya,
- Motorinin 1 litresindeki ÖTV tutarı 1,2945 liradan 1,5945 liraya,
- Kırsal motorinin 1 litresindeki ÖTV tutarı 1,2245 liradan 1,5245 liraya,
yükseltilmiştir. ÖTV tutarlarında litredeki 30 kuruşluk artış pompa fiyatlarına %10 oranında yansımış olup, 95
oktan benzinin litresi 4,37 liradan 4,73 liraya, motorinin litresi 3,92 liradan 4,27 liraya çıkmıştır.
b)Otogazda uygulanan maktu ÖTV tutarı kilogramda 30 kuruş artırılmıştır. Buna göre otogazın 1
kilogramındaki ÖTV tutarı 1,2780 liradan 1,5780 liraya yükseltilmiştir.
c)Otogaz olarak kullanılan doğalgazda uygulanan maktu ÖTV tutarı metreküpte 16,35 kuruş artırılmıştır. Buna
göre otogaz olarak kullanılan doğalgazın 1 metrekübündeki ÖTV tutarı 69,64 kuruştan, 85,99 kuruşa yükseltilmiştir.
Evlerde ve sanayide kullanılan doğalgazda metreküpte 2,30 kuruş olan ÖTV tutarında ise artış yapılmamıştır.
d)Biodizelde uygulanan maktu ÖTV tutarı litrede 21,09 kuruş artırılmıştır.Buna göre biodizelin 1 litresindeki
ÖTV tutarı 91 kuruştan, 1,1209 liraya yükseltilmiştir.
e) Solventlerde uygulanan maktu ÖTV tutarı kilogramda 30 kuruş artırılmıştır. Buna göre solventlerin 1
kilogramındaki ÖTV tutarı 1,9985 liradan, 2,2985 liraya yükseltilmiştir.
f) Tinerde uygulanan maktu ÖTV tutarı kilogramda 30 kuruş artırılmıştır. Buna göre tinerin 1 kilogramındaki
ÖTV tutarı 60 kuruştan 73,90 kuruşa yükseltilmiştir.
g) Madeni yağlarda uygulanan maktu ÖTV tutarı kilogramda 24,47 kuruş artırılmıştır.Buna göre bazyağ,
madeni yağ ve yağlama müstahzarlarının 1 kilogramındaki ÖTV tutarı 1,0560 liradan 1,3007 liraya yükseltilmiştir.
h) Gazyağda uygulanan maktu ÖTV tutarı litrede 17,17 kuruş artırılmıştır.Buna göre gazyağın 1 litresindeki
ÖTV tutarı 76,05 kuruştan 93,67 kuruşa yükseltilmiştir.
2. Binek Otomobilleri
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ün altında olan binek otomobillerinin %37 olan ÖTV oranı %40’a çıkarılmıştır. Bu
verginin KDV matrahına da dahil olması nedeniyle, sadece oran artışının vergisiz fiyata etkisi %3,54 olmaktadır.
3. Alkollü İçkiler
Alkollü içkilerde uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında %17 oranında zam yapılmıştır. Bu artış KDV
matrahına da girdiğinden, alkollü içkilerin vergisinde %20’nin üzerinde artış oluşacaktır.
Bu artışlara göre:
- Biranın litresindeki her bir alkol derecesinde 53 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı 62 kuruşa çıkarılmıştır.
Bu durumda alkol derecesi 5° olan 1 litre birada ÖTV tutarı (5 x 62) 3,10 lira olmuştur.
- Şarapların 1 litresinde 2,94 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı 3,44 liraya yükseltilmiştir. Dolayısıyla litrede 50
kuruşluk ÖTV artışı yapılmıştır.
- Rakılarda asgari maktu vergi 66 liradan 77 liraya çıkarılmıştır. Bu durumda alkol derecesi 45° olan 1 litre
rakıdaki ÖTV tutarı 29,70 liradan 34,65 liraya yükselmiştir.
- Votka ve cinlerde asgari maktu vergi 69,30 liradan 81,30 liraya çıkarılmıştır. Bu durumda alkol derecesi 40°
olan 1 litre votka veya cindeki ÖTV tutarı 32,52 liraya yükselmiştir.
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- Viskilerde asgari maktu vergi tutarı 87,12 liradan 102,12 liraya çıkmıştır. Bu durumda alkol derecesi 43° olan
1 litre viskideki ÖTV tutarı 43,91 lira olmuştur.
4. Tapu Harcı
2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taşınmaz malların alım satımında, irtifak ve intifa hakkı tesisi ve
devrinde emlak vergisi değerinden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden hem alıcı hem de satıcıdan alınan tapu
harcı binde 16,5’den binde 20’ye çıkarılmıştır.
Yukarıda belirtilen değişiklikler, Kararnamenin Resmi Gazetede yayımlandığı 22/9/2012 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
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