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Binek otomobilleri, tütün mamulleri, alkollü içecekler ve cep telefonlarında uygulanan ÖTV
oranları ve maktu vergi tutarları ile tütün fonunda değişiklik yapan 2013/5761 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı 1 Ocak 2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Karara göre özetle,
1) Binek otomobillerinde uygulanan ÖTV oranı artışları
4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobillerinde
uygulanan ÖTV oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde artırılmıştır.
(II) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P.
No.
87.03

Mal İsmi

ÖTV Oranı
(%)

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş
diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın
vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın
vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil),
motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.]
[Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları,
itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle
kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf
arabaları vb. taşıtlar) hariç]
-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu
taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu
sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada
koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da
koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle
taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında
olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya
alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi
taşıtları hariç)
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün
altında olanlar

15

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün

15

altında olanlar

10

Sadece elektrik motorlu olanlar
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler
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Sadece elektrik motorlu olanlar
-Diğerleri
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Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler
3

3

Motor silindir hacmi 1600 cm 'ü geçen fakat 2000 cm 'ü geçmeyenler
3

Motor silindir hacmi 2000 cm 'ü geçenler
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Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

3

Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

7

Motor gücü 120 kW’ı geçenler

15

Görüldüğü gibi 87.03 tarife pozisyonundaki araçlardan sadece binek otomobilleri ile steyşın vagonlar, yarış
arabaları, arazi taşıtları (jipler), motorlu karavanlar ve 3 veya 4 tekerlekli “ATV” tipi motosikletlerin vergi
oranları artırılmış olup, çift sıra koltuklu panelvan tipi araçlar, şoför dahil 9 koltuklu minibüs tipi araçlar ile
elektrik motorlu araçların vergi oranları değiştirilmemiştir.
2) Cep telefonlarında asgari vergi tutarı artışı
ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede 8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan cep
telefonlarında Kanunun Geçici 6. maddesi ile getirilen ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 100
lira olarak belirlenen asgari vergi tutarı 120 liraya çıkarılmıştır. Buna göre cep telefonlarının ithalinde
veya yurt içindeki imalatçıları tarafından tesliminde %25 oranında hesaplanan vergi tutarı 1 adedi için 120
liranın altında kalırsa ÖTV olarak 120 lira ödenecek, üzerinde ise %25 oranında hesaplanan tutar
ödenecektir.
2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Kararname ile
belirlenen oran ve tutarların uygulanmasına 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle başlanılmıştır.

Kararın tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=vBJDqVztT7tmFs83&type=bkk
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