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Sayı : 2016 –091                                                                                    İstanbul,  2016  

Konu :  Bakanlar Kurulu Binek otomobiller için ÖTV oranlarını Otomobil fiyatlarına göre farklılaştırdı. 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sayın İlgili, 
 
 
 
 
Bakanlar Kurulu 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Karar’la, 87.03 
GTİP numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan malların (binek otomobilleri) vergi 
oranlarını yeniden belirlemiş ve bu malların fiyatlarına göre farklılaştırmaya gitmiştir. 

 
İlgili Karar yayım tarihinde (25.11 2016) yürürlüğe girmiştir. 

 
Hatırlanacağı üzere 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kanun ile Bakanlar 
Kurulu’na 87.03 sırasında yer alan taşıtların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarını fiyatlarına göre 
farklılaştırma yetkisi verilmişti. 

 
25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Karar’ın 3. maddesiyle, 87.03 
GTİP numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan malların (binek otomobilleri) vergi 
oranlarını aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

 
- Diğerleri 

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ’ü geçmeyenler 60% 
Motor silindir hacmi 1600 cm3 ’ü geçen fakat 2000 cm3 ’ü geçmeyenler   
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3 
’ü geçmeyenler 60% 

Diğerleri 
110
% 

Motor silindir hacmi 2000 cm3 ’ü geçenler   
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 
cm3 ’ü geçmeyenler 

110
% 

Diğerleri 
160
% 
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Bakanlar Kurulu ayrıca 2016/9542 sayılı Karar’ın 4. maddesiyle, 6761 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye 
dayanarak, yukarıdaki vergi oranlarını taşıtların fiyatlarına göre aşağıdaki gibi farklılaştırılmıştır: 
 
a. Motor silindir hacmi 1600 cm3 ’ü geçmeyip;   
ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için 45% 

- ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp 70.000 TL’yi aşmayanlar için 
% 
50 

b. Motor silindir hacmi 1600 cm3 ’ü geçen fakat 2000 cm3 ’ü geçmeyenlerden;   

- ÖTV matrahı 100.000 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 50.000 TL’yi aşmayanlar için 
% 
45 

-- ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 
% 
50 

c. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ilâ 
2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için 

100
% 

 
Karar yayım tarihinde (25.11 2016) yürürlüğe girmiştir. 
 

 
 
 
Saygılarımızla;  
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