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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
35 NOLU GENELGE

Bilindiği üzere, ticari taşıtların ÖTV’siz yenilenmesine imkân sağlayan 6745 sayılı Kanun,
07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunda uygulamaya ilişkin usul
ve esasların yayımlanacak tebliğ ile yürürlüğe gireceği hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı’nca
hazırlanan Tebliğ 13.10.2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Esnafımızın, söz konusu Kanun ve Tebliğ düzenlemeleri nedeniyle karşılaştığı sorunlar yazılı
olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na 27.10.2016 tarihinde iletilmiş, Gelir İdaresi
Başkanlığı bürokratları ile yapılan muhtelif toplantılarda yaşanan sorunlar için önerilen çözüm
önerilerimiz değerlendirilmiştir.
08.12.2016 tarihinde Vergi Dairelerine gönderilen ve çözüme kavuşan hususlar aşağıda yer
almaktadır.
- Kanunun yürürlüğe girdiği 7 Eylül 2016 tarihinden sonra herhangi bir nedenle aracını satmış,
askıya almış, kaza neticesinde hurdaya çıkarmış olanlar, ÖTV istisnasından yararlanmak suretiyle
yeni araçlarını alabileceklerdir. Satışı yapılan araçlar için noter
satış
belgesi,
hurdaya
çıkarılan araçlar için “hurdaya çıkarılmıştır” ibaresi eklenen ruhsatın noter tasdikli örneği ile
işlemler gerçekleştirebilecektir.
-

Kanunun yürürlüğe girdiği 7 Eylül 2016 tarihinden önce herhangi bir nedenle aracını askıya
almakla beraber, bu tarih itibariyle aracın tescil kaydı üzerine kayıtlı bulunan esnafımız da
ÖTV istisnasından yararlanabilecek ve aracını ÖTV’siz olarak yenileyebilecektir.

-

Ruhsatında otomobil, minibüs, otobüs olarak tescil edilmesine karşın ÖTV Kanunundaki tanım
farklılığı nedeniyle vergi dairelerinde farklı şekilde kaydı çıkan araçlar, ruhsatta yazılı olan araç
türü itibariyle ÖTV istisnasından yararlanabilecek ve araçlarını bu kapsamda
yenileyebilecektir. Örneğin, 16 ve 17 koltuğu olduğu için vergi dairelerinde “otobüs” olarak
kayıtlı olduğu halde trafik sicilinde “minibüs” olarak tescil edilmiş araçlar için ÖTV’siz yeni
bir minibüs satın alınması mümkündür.
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-

Belediyelerde kaydı olmamakla beraber il/ilçe trafik komisyonu kararıyla ticari faaliyetini
sürdüren esnafımızın da ÖTV’siz araç yenileme hakkından yararlanabileceği açıklığa
kavuşturulmuştur.

Bu durumda olanlar;




İlgili belediyeden, o belediye tarafından verilmiş bir izin bulunmadığına dair yazı,
İl/ilçe trafik komisyonu kararının bir örneği,
Federasyonumuza bağlı odalardan “7 Eylül 2016 tarihi itibariyle faaliyette bulunduğuna”
dair alacakları faaliyet belgesini ibraz etmek suretiyle ÖTV istisnasından yararlanabilecek
ve araçlarını bu kapsamda yenileyebileceklerdir.

-

İl sınırları içinde fakat köy statüsündeki yerleşim yerlerinde kayıtlı oldukları için
belediyelerden yazı alamayan esnafımız;
 İlgili belediyeden, o belediye tarafından verilmiş bir izin bulunmadığına dair yazı ile,
 Köy muhtarından 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle faaliyette bulunduğuna dair yazıyı ibraz
etmek suretiyle araçlarını ÖTV’siz olarak yenileyebileceklerdir.

-

UKOME kararlarıyla, ticari plakalarında değişiklik olan, örneğin “T” plakaların “TT” olarak
değişmesi nedeniyle ruhsatları değişen esnafımız da ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.

-

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra faaliyet alanı değişmesi nedeniyle plakası değişenler
de ÖTV istisnasından yararlanabilecek ve araçlarını bu kapsamda yenileyebileceklerdir.

Diğer taraftan, ÖTV’siz araç yenileme hakkından yararlanmak isteyenlerin, 7 Eylül 2016 tarihi
itibariyle esnaf odasına kayıtlı olması şart olduğundan, esnaf ve sanatkâr siciline ve esnaf odasına
kayıtlı olmayanların veya bu tarihten sonra odaya kayıt yaptıranların ÖTV istisnasından yararlanması
mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini ve esnafınıza duyurulmasını önemle rica ederiz.

Av.Zerrin BOZTAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

Fevzi APAYDIN
Başkan
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