Sayı : Pers. Ve İdari İşl. 2016 / 777
Konu : ÖTV Muafiyeti

13.10.2016-2639

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
28 NOLU GENELGE
Bilindiği üzere; esnafımızın araçlarını ÖTV’ siz yenilemesine imkân sağlayan 6745
sayılı Kanun, 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve
Federasyonumuz da konuyu 26 numaralı genelgesi ile Odalarımıza duyurmuştu.
Söz konusu Genelgemizde uygulamaya ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanacak Tebliğ ile yürürlüğe gireceği bildirilmişti.
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nca hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve
esasların belirlendiği Tebliğ, 13.10.2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Tebliğe göre;
1. ÖTV’siz araç değişimine yönelik düzenlemeden;
a) Taksi, dolmuş, servis aracı, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içinde yolcu
taşımacılığı faaliyetinde bulunan,
b) Kamyon, kamyonet, çekici ve benzeri araçlar ile şehir içinde veya şehirlerarasında
yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefleri
yararlanabilecektir. Basit usule tabi üyelerimiz gelir vergisi mükellefi olduklarından araçlarını
ÖTV’siz olarak değiştirebileceklerdir.
Asıl faaliyet konusu yük veya yolcu taşımacılığı olmayanların, yukarıda açıklanan
kapsama giren araçlarla ticari faaliyetlerini sürdürseler dahi bu uygulamadan yararlanmaları
mümkün değildir. Örneğin, tekstil faaliyetiyle uğraşan bir kişi, kendi ürünlerini taşımak
amacıyla kullandığı hafif ticari aracı için ÖTV’siz değişim hakkından yararlanamayacağı gibi
vergi mükellefi olmayanların da bu muafiyetten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
2. ÖTV’siz yenileme kapsamında her bir taşıt, aynı türden bir başka taşıt ile
yenilenebilecektir. Örneğin; otobüsünü satan bir esnaf, taksiciliğe başlamak amacıyla taksi
alımında ÖTV istisnasından yararlanamayacaktır. Dolayısıyla otobüs yeni bir otobüsle,
kamyon yeni bir kamyonla değiştirilebilecektir. Diğer taraftan hafif ticari taşıt olarak bilinen
ve hem yük hem de yolcu taşımaya mahsus olan araçların, trafik tescil kuruluşlarınca taksi
olarak tescil edilmiş olması halinde, bu tür araçlar, aynı tür araçlarla veya binek otomobillerle
yenilenebilir ve bu kapsamda ÖTV istisnasından yararlanabilirler.
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3. ÖTV’siz araç yenileme hakkından;
a) Şehir içinde yolcu taşımacılığı,
b)Şehir içi veya şehirlerarasında yük taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar
yararlanabilecektir.
c) Bu düzenleme kapsamında yer alan “şehir içi” ibaresi, bir ilin sınırları içinde kalan
alanı ifade etmektedir.
Şehirlerarasında yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar, bu kapsamda yer
almadıklarından bu imkândan yararlanmaları mümkün değildir.
4. ÖTV’siz yenileme kapsamında başvuruda bulunabilmek için faaliyet konusuna göre
aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Taksicilik faaliyetinde bulunanlar için;
aa) İlgili büyükşehir belediyesinden veya belediyeden alınmış Ticari Plaka Tahsis
Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden / belediyeden bu
belgeleri haiz olduğuna dair alınmış resmi yazı,
bb) Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),
cc) Oda Sicil Kayıt Belgesi / Sicil Tasdiknamesi,
dd) İlgili vergi dairesinden alınan faaliyet türünü gösteren Mükellefiyet Belgesi.
b) Servis aracı, minibüs, midibüs, dolmuş veya otobüsle şehir içinde yolcu taşımacılığı
faaliyetinde bulunanlar için;
aa) İlgili büyükşehir belediyesinden veya belediyeden alınmış Ticari Plaka Tahsis
Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden / belediyeden bu
belgeleri haiz olduğuna dair alınmış resmi yazı,
bb) Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),
cc) Oda Sicil Kayıt Belgesi / Sicil Tasdiknamesi,
dd) İlgili vergi dairesinden alınan faaliyet türünü gösteren Mükellefiyet Belgesi.
c) Kamyon, kamyonet, çekici vb araçlarla yük taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar
için;
aa) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Yetki
Belgesi ve eki Taşıt Belgesi,
bb) Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),
cc) Oda Sicil Kayıt Belgesi / Sicil Tasdiknamesi,
dd) İlgili vergi dairesinden alınan faaliyet türünü gösteren Mükellefiyet Belgesi.
Bu kapsamdaki taşıtlardan yalnızca C2, C3, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1 ve N2 yetki
belgelerinden birine ve yetki belgesinin türüne göre, bunlara ilişkin taşıt belgelerine sahip
olanlar istisna uygulamasından faydalanabilecektir. Bununla birlikte, söz konusu yetki
belgeleri eki taşıt belgelerine “sözleşmeli taşıt” kapsamında kaydedilenler (finansal kiralama
yoluyla kiralanmış taşıtlar hariç) için de taşıt sahipleri ÖTV istisnasından faydalanabilecektir.
2/4
Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA
Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71

web: www.tsof.org.tr
e-mail: tsofinfo@tsof.org.tr

Diğer taraftan, taşımacılık yetki belgesine sahip olunsa dahi, ticari olarak yük ve eşya
taşımacılığında kullanılmayan bir taşıtın bu istisnadan yararlanması mümkün değildir.
Kendi iştigal konusuyla ilgili olarak yük ve eşya taşımacılığı yapanlar bu istisnadan
yararlanamayacaktır.
Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin ibraz edilmesi
gerekmektedir.
5. Ticari taşıtların ÖTV’siz olarak yenilenmesi için Kanunun yürürlüğe girdiği,
7 Eylül 2016 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil ilk iktisabı yapılan sıfır
araçlar) yararlanmak mümkündür.
Dolayısıyla, 7 Eylül 2016 tarihinden önce ÖTV beyannamesi verilen veya verilmesi
gereken araçlar ile 30 Haziran 2019 tarihinden sonra satın alınan araçlar için ÖTV
istisnasından yararlanılması mümkün değildir.
6. Ticari taşıtlarını ÖTV’siz olarak yenilemek isteyen esnafımız, faaliyet türüne göre
yukarıda sayılan belgelerle, örneği genelgemiz ekinde bulunan taahhütnameyi, yeni aracı satın
alacakları birime (acente, bayi vb) teslim edeceklerdir. Araç satışını yapanlar, ÖTV’siz olarak
araçların teslimini gerçekleştireceklerdir.
7. Yeni aracın satın alınmasının ardından, ticari olarak daha önce kullanılmakta olan
aracın plakası yeni araca intikal ettirilecektir. Farklı bir plakanın ÖTV’siz araç alımı
kapsamında tescili kabul edilmeyecektir.
8. Tahditli plaka uygulaması olmayan yerlerde, yenilemeye konu olan taşıtın en geç
dört ay içinde ticari faaliyetten çekilmesi zorunludur. Yolcu taşımacılığı faaliyetinde
kullanılan taşıtlar için düzenlenmiş olan özel izin belgesinin, düzenleyen kurumca iptali
ve/veya revizesi; yük taşımacılığı faaliyetinde kullanılanların ise yetki belgesi eki taşıt
belgesinden çıkarılması şarttır. Satın alınan yeni taşıtın, yenilenen taşıtın yerine taşıt belgesine
kaydettirilmesi ve dört ay içinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
9. ÖTV’siz olarak araç yenileme hakkından yararlananların, yenilemeye konu olan
eski araçlarını en geç iki tam yıl içinde satmaları/devretmeleri kanunen zorunludur. Bu
araçların satışına ilişkin noter belgeleri, aynı süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilecektir.
Bu süre içinde eski araçların satışını/devrini yapmayanlar veya satışa/devre ilişkin belgeleri
ilgili vergi dairesine ibraz etmeyenlerden, satış sırasında tahsil edilmeyen ÖTV ve ÖTV’ye ait
KDV, gecikme faizi ve vergi cezasıyla birlikte tahsil edilecektir. Eski araçların hurdaya
ayrılması devir olarak kabul edilecektir.
10. ÖTV’siz olarak satın alınan aracın 3 tam yıl geçmeden satılmaması veya ticari
faaliyetten çekilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki araçların 3 yıl geçmeden satılması
veya ticari faaliyette kullanılmadığının tespiti halinde, satış sırasında tahsil edilmeyen ÖTV,
araç sahibinden alınır.
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Ancak, söz konusu taşıtların deprem, sel, heyelan, yangın veya kaza sonucu
kullanılamaz hale gelerek hurdaya ayrılması veya ayıplı mal kapsamında iade edilmesi
halinde tahsil edilmeyen ÖTV ödenmez.
Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle rica ederiz.

Mehmet Nesip KEMALOĞLU
Genel Sekreter

Fevzi APAYDIN
Başkan

Ek: Taahhütname Örneği

Resmi Gazete’ye Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Taahhütname Örneğine Ulaşmak İçin Tıklayınız.
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