SİRKÜ : 2018/02
Konu : Bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları ve tutarları

KAYSERİ
02.01.2018

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları ve tutarları aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
1- ÖTV’ye tabi makaronların maktu vergi oranları %0, asgari maktu vergi tutarları 0,05
TL. olarak belirlenmiştir.
7061 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 11 ve 12. Maddelerinde
yapılan değişiklik ve (III) sayılı listesinin (B) cetvelinde yapılan düzenleme ile makaronlar
ÖTV kapsamına alınmıştı. 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2018
tarihinden itibaren uygulanmak üzere makaronların vergi oranı ile asgari maktu vergi tutarı
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

Vergi
Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi
Tutarı

0

0,0500 TL/Adet

2- Binek otomobillere uygulanacak ÖTV oranlarının belirlenmesinde esas alınacak
vergisiz değerler artırılmıştır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/2-(c) maddesinde verilen yetkiye istinaden
yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016/9542 sayılı Kararda yer alan
87.03 GTİP no.lu binek otomobillerin ÖTV’ne esas vergisiz değerleri 01.01.2018 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Aşağıdakilerin dışında kalan
binek otomobillerin vergiye esas değerlerinde vergi oranlarında değişiklik yapılmamıştır.
Vergi
Oranı
(%)

G.T.İ.P. NO
3

Motor silindir hacmi 1600 cm 'ü geçmeyip;
-ÖTV matrahı 46.000 TL'yi aşmayanlar için

45

-ÖTV matrahı 46.000 TL'yi aşıp, 80.000 TL'yi aşmayanlar için

50

b) Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerden;
-ÖTV matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar için

100

-Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü
geçmeyenlerden
- ÖTV matrahı 57.000 TL'yi aşmayanlar için,

45

- ÖTV matrahı 57.000 TL'yi aşıp, 91.000 TL'yi aşmayanlar için

50

c) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm
3
ila 2500 cm arasında olanlardan ÖTV matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar için
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100

1

3- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer
alan mallar için maktu vergi tutarları asgari maktu vergi tutarlarının fiyat endeksindeki
artış oranında otomatik olarak artırılması Ocak-Haziran 2018 dönemi için
uygulanmayacaktır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. Maddesinin (3.) fıkrasında; Kanuna ekli
alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin yer aldığı (III) sayılı listedeki mallar için
belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en
son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen
değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş
sayılacağı hükmü bulunmakta olup, 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında (III) sayılı
listenin (B) cetvelinde yer alan tütün mamulleri için yukarıda belirtilen hükmün Ocak-Haziran
2018 dönemi için uygulanmaması öngörülmüştür.
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