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GENEL

TÜM DETAYLARI VE
ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE
OTOMOBİLLLERDE ÖTV
UYGULAMASI VE
ÖNERİLER
ON 16/08/2022 •  (  YORUM BIRAKIN )

Özel Tüket�m Verg�s� Nasıl B�r Verg�d�r?
Hang� Mallar Üzer�nden Alınır?
Tüket�m veya harcamalar üzer�nden alınan verg�ler genelde �k� ana başlık
altında sını�andırılab�l�r: genel tüket�m verg�ler� ve özel tüket�m verg�ler�.
KDV veya genel satış verg�s� türü verg�ler genel tüket�m verg�ler�
kategor�s�nde yer alırken, bell� mallara özgü olarak özell�kle tüket�c�
davranışlarını etk�lemey� amaçlayan verg�ler özel tüket�m verg�s�d�r. Hem
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genel tüket�m/harcama verg�ler� hem de özel tüket�m verg�ler� dolaylı
verg� türüdür.

Özel tüket�m verg�s� (spec�al consumpt�on tax, exc�se dut�es) ağırlıklı olarak
alkol, tütün ve bazı enerj� ürünler�n�n satışı aşamasında alınan dolaylı b�r
verg�d�r. Özel tüket�m verg�s� KDV ve d�ğer genel harcama verg�ler�n�n
aks�ne sadece bell� ürünler üzer�nden alınır.

Ülke örnekler�nde sağlık amaçlı olarak ç�kolatadan kahveye gazlı
�çeceklerden c�pslere kadar farklı ürünler �ç�n özel tüket�m verg�s�
uygulaması olsa da OECD ülkeler�ndek� genel eğ�l�m özel tüket�m
verg�s�n�n alkollü �çecekler, akaryakıt ve tütün ürünler� üzer�nden
alınması şekl�nded�r.

Türk�ye, üzer�nden ÖTV alınan malların sayısı ve çeş�tl�l�ğ� açısından açık
ara tüm ülkeler�n önünde gelmekted�r. D�ğer ülkelerde olduğu g�b�
akaryakıt, tütün ve alkollü �çecekler üzer�nden alınan ÖTV yanında,
motorlu taşıtlar üzer�ndek� ÖTV özell�kle öne çıkmaktadır. ÖTV Kanununa
ekl� (IV) sayılı l�ste (https://verg�yeda�rcom.f�les.wordpress.com/2022/08/otv-kanunu-

�v-say�l�-l�ste-2022-19042022_�v_say�l�_l�ste.pdf) �se pek çok temel ürünü özel
tüket�me tab� tutmaktadır. Bu l�stede çıt çıtlı tırnak makasından
buzdolabına kadar uzanan pek çok mal bulunmaktadır.

Özel tüket�m verg�s� uygulamasında bütçeye gel�r elde etme amacının
yanında, hatta bundan daha da öncel�kl� olarak, kullanıcı terc�hler�n�
özell�kle çevre ve sağlık leh�ne değ�şt�rme amacı bulunmaktadır.

Özel tüket�m verg�s� ver�ml� ve �dares� kolay b�r verg�d�r. Mal� anlamda
anestez�k b�r verg�d�r. Az sayıda mükelleften tek aşamalı olarak alınır.
Mükellef grupları büyük ve kurumsal n�tel�kl� olduğu �ç�n tahs�latı yüksek,
kayıp ve kaçağı azdır. Bu nedenle özel tüket�m verg�ler� öteden ber� verg�
�dareler�n�n gözdes� b�r verg� olmuştur. Türk�ye’de �se ÖTV’n�n çok daha
müstesna b�r yer� vardır.

Ülke Örnekler�nde Özel Tüket�m
Verg�s�n�n Toplam Verg� Gel�rler� İç�ndek�
Yer�
OECD ver�ler�ne göre, OECD ülkeler�nde özel tüket�m verg�ler�n�n toplam
verg� gel�rler� �ç�ndek� ağırlığı 1975’ten 2018 yılına sürekl� düşüş
eğ�l�m�nded�r. 1975 yılında OECD ülkeler�nde ÖTV’n�n toplam verg�
gel�rler� �ç�ndek� payı %10,5 �ken bu oran 2018 yılında %7,2’ye
ger�lem�şt�r. ÖTV tahs�latının toplam verg� tahs�latı �ç�ndek� oranı %5’ten
az olan ülkeler Avustralya, Kanada, İsra�l, Japonya, Yen� Zelanda, İsveç,
İsv�çre ve Amer�ka B�rleş�k Devletler�’d�r. Estonya, L�tvanya, Letonya,
Polonya ve Türk�ye ÖTV tahs�latının toplam verg� gel�rler� �ç�ndek� oranı
%10’un üzer�nde olan ülkelerd�r.

Otomob�le Sah�p Olunurken Hang� Ülkede
Ne Kadar Verg� Öden�yor? Hang� Ülkelerde

Ö Ü



https://vergiyedaircom.files.wordpress.com/2022/08/otv-kanunu-iv-sayili-liste-2022-19042022_iv_sayili_liste.pdf
https://vergiyedair.com/?p=6556


16.08.2022 11:39 TÜM DETAYLARI VE ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE OTOMOBİLLLERDE ÖTV UYGULAMASI VE ÖNERİLER – VERGİYE DAİR

https://verg�yeda�r.com/?p=6556 3/12

Otomob�l ÖTV’s� Var, Hang� Ülkelerde
Yok?
Motorlu taşıtlar üzer�nden alınan verg�ler pek çok ülkede özell�kle
kullanım aşamasına �l�şk�nd�r. Road tax veya veh�cle tax olarak
�s�mlend�r�len verg�ler Türk�ye’de Motorlu Taşıtlar Verg�s� (MTV) denk
düşen verg�lerd�r.

Aracın �malatı, �thalatı veya tesc�l�nde ÖTV alınması şekl�ndek� uygulama
pek çok ülkede yoktur. Daha çok traf�k tesc�l ücret� (reg�strat�on fee)
şekl�nde maktu veya düşük oranlı verg�leme söz konusudur. Aşağıda, �lk
tesc�l, �malat veya �thal aşamasında söz konusu olan otomob�l başta
olmak üzere motorlu taşıtlardak� verg�lemey� çeş�tl� ülke örnekler�
üzer�nden sunacağım.

Otomob�l�n �lk tesc�l�nde tahs�l ed�len verg�ler seç�lm�ş ülke örnekler�nde
aşağıdak� g�b�d�r:

Almanya:

Almanya’da araç sah�pl�nde söz konusu olan tek verg� katma değer verg�s�
olup KDV oranı %19’dur.

Avustralya:

Genel Satış Verg�s� (GST) %10’dur. Ayrıca Lüks Taşıt Verg�s� alınmaktadır.
Lüks araç olarak bel�rlenen 67.525 AUD üzer�ndek� araçlar �ç�n Lüks Araç
Verg�s� %33 olarak uygulanmaktadır.

Avusturya:

%20 KDV alınmaktadır. Ayrıca CO2 em�syon durumuna göre farklı
oranlarda Yen� Araç Tesc�l Verg�s� alınması söz konusudur. Ancak bu
verg�n�n üst l�m�t� %32 olarak bel�rlenm�şt�r.

Belç�ka:

KDV oranı %21 olarak uygulanıyor. Ayrıca CO2 em�syonu, s�l�nd�r
kapas�tes� ve yakıt t�p�ne göre “Kullanıma Başlama Verg�s�” adı altında
61,50 Avro �le 4.957 Avro arasında değ�şen verg� tahs�l ed�lmekted�r.

Çekya:

KDV oranı %21 olarak uygulanıyor. Ayrıca s�l�nd�r hacm� d�kkate alınarak
300 �la 800 CZK arasında b�r Tesc�l Harcı tahs�l ed�l�yor.

Estonya:

KDV oranı %20 olarak uygulanıyor. Ayrıca 130 Avro tutarında Araç Tesc�l
Ücret� tahs�l ed�l�yor.

F�nland�ya:
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KDV oranı %24 olarak uygulanıyor. Ayrıca aracın kullanım amacı
(özel/t�car�), s�l�nd�r hacm�, değer� ve CO2 em�syonu kr�terler�ne göre
%2,7 �la %48,9 arasında Araç Tesc�l Harcı tahs�l ed�lmekted�r.

Fransa:

KDV oranı %20 olarak uygulanıyor. Ayrıca 33 �la 51,20 Avro arasında Araç
Tesc�l Belges� Harcı alınıyor. İlk kez tesc�l ed�len araçlar �ç�n CO2 em�syon
salınım düzey�ne göre sıfır �la 20.000 Avro arasında değ�şen tutarda “İlk
Tesc�lde Alınan İlave Verg�” söz konusudur.

Japonya:

%10 KDV alınmaktadır. Ayrıca aracın değer�, çevreye verd�ğ� zarar ve yakıt
ver�m� kr�terler� uygulanarak satış bedel� üzer�nden %0 �la %3 arasında
Çevresel Perforamans Verg�s� (Env�ronmental performance exc�se)
alınmaktadır. Bu verg� otomob�l verg�s� veya haf�f motorlu araç verg�s�
olarak da �s�mlend�r�lmekted�r.

Kore:

%10 KDV alınmaktadır. Özel tüket�m verg�s� aracın s�l�nd�r hacm�ne göre
sıfır �la %5 arasında değ�şmekted�r. Eğ�t�m verg�s� �se özel tüket�m
verg�s�n�n %30’u oranındadır. Ayrıca aracın KDV har�ç bedel� üzer�nden
%2 �la %7 arasında araç alım verg�s� de alınmaktadır.

Hollanda:

%21 KDV alınmaktadır. B�nek otomob�llerden tamamen CO2 salınımına
bağlı olarak Tesc�l Verg�s� tahs�l� söz konusudur. Tesc�l verg�s� araçların
saldıkları karbond�oks�t em�syonuna göre artan oranlı şek�lde artırılan
maktu tutarlar şekl�nde uygulanmaktadır. D�zel araçlarda l�m�t� aşan her
g/km CO2 em�syonu �ç�n alınan maktu tesc�l verg�s� artırımlı
uygulanmaktadır. Dolayısıyla tamamen çevre amaçlı b�r verg�leme söz
konusudur.

İspanya:

%21 KDV alınmaktadır. Ayrıca CO2 em�syon durumuna göre %0 �la
%14,75 arasında Taşıt Tesc�l Verg�s� alınmaktadır. Taşıt Tesc�l Verg�s� 120
g CO2/km’ye kadar olan otomob�llerde bu oran %0 �ken aşanlar �ç�n
%14,75’e kadar çıkmaktadır.

İsv�çre:

%7,7 KDV alınmaktadır. Aracın değer� üzer�nden %4 oranında Otomob�l
Verg�s� alınmaktadır. Tesc�l �ç�n ayrıca b�r verg� alınmaktadır, sadece
plaka ve kayıt �ç�n düşük m�ktarlı b�r tesc�l mal�yet� �lg�l�lerden tahs�l
ed�lmekted�r.

İng�ltere (B�rleş�k Krallık):

%20 KDV alınmaktadır. Ayrıca 55 pound (GBP) tutarında maktu Taşıt İlk
Kayıt Harcı alınmaktadır.

İ
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İsveç:

%25 KDV alınmaktadır. Başka b�r verg� söz konusu değ�ld�r.

Portek�z:

%23 KDV alınmaktadır. Ayrıca CO2 em�syonu olan araçlar �ç�n motorlu
taşıt verg�s� adı altında CO2 em�syon durumu d�kkate alınarak verg�
alınmaktadır.

Yunan�stan:

%24 oranında KDV uygulanmaktadır. Ayrıca aracın değer� ve CO2
em�syonu g�b� kr�terlere bağlı olarak aşağıda bel�rt�len oran
kategor�ler�nde Tesc�l Verg�s� alınmaktadır.

%3,8-%64;
%5,7-%96;
%11,4-%192;
%48,0-%384

Yukarıda yer ver�len örneklerde Yunan�stan’ı b�r kenara bırakırsak daha
çok CO2 em�syon salınımını önlemeye yönel�k n�speten makul düzeyde
�lave verg� uygulaması söz konusu olduğu, k�ş�ler�n otomob�l sah�b�
olmalarının önüne geçecek düzeyde b�r verg�lemen�n söz konusu olmadığı
açıkça görülmekted�r. Pek� Türk�ye’de durum nasıl? Türk�ye’dek� durumu
hep�m�z b�zzat yaşayarak b�l�yoruz. Ama b�z b�raz daha esk�ten başlayarak
tekrar edel�m. Bakalım b�nek otomob�lde ÖTV uygulama serüven�m�z
nereden nereye gelm�ş?

Türk�ye’de Otomob�l�n ÖTV
Serüven�
Adı Özel Tüket�m Verg�s� olan verg� �le tanışmamız 01 Ağustos 2002’d�r.
Ancak, adı ÖTV olmasa da özel tüket�me yönel�k verg�lerle tanışıklığımız
çok daha esk�ye g�der. Ş�md� b�nek otomob�l üzer�nden alınan ÖTV
oranlarında 2002 yılından bugüne nereden nereye geld�ğ�m�z�
özetleyey�m:

1600 cc ve Aşağısı Otomob�ller İç�n ÖTV Oranlarının Gel�ş�m�:

2002/Ağustos                    %27
2003/Ek�m                          %30
2004/Kasım                        %37
2009/Mart                          %18
2009/Haz�ran                     %27
2009/Ek�m                          %37
2012/Eylül                          %40
2014/Ocak                          %45
2016/Kasım matraha göre %45, %50, %60
2020/Ağustos matraha göre %45, %50, %80
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2021/Ocak- Halen matraha göre %45, %50, %60,%70, %80

1601-2000 cc Otomob�ller İç�n ÖTV Oranlarının Gel�ş�m�:

2002/Ağustos                    %46
2003/Ek�m                          %52
2004/Kasım                        %60
2009/Mart                          %54
2009/Haz�ran                     %60
2011/Ek�m                          %80
2014/Ocak                          %90
2016/Kasım matraha göre %100, %110
2020/Ağustos- Halen matraha göre %130, %150

2000 cc’n�n üzer�ndek� Otomob�ller İç�n ÖTV Oranlarının
Gel�ş�m�:

2002/Ağustos                    %50
2003/Ek�m                          %75
2004/Kasım                        %84
2009/Mart                          %80
2009/Ek�m                          %84
2011/Ek�m                          %130
2014/Ocak                          %145
2016/Kasım                       %160
2020/Ağustos- Halen        %220

ÖTV Kanununun yürürlüğe g�rd�ğ� 2002 yılında %27 �la %50 aralığında
değ�şen ÖTV oranları bugün %45 �la %220 aralığına çıkmıştır. Matrah
güncellemes� yapılmadığı �ç�n %45 ÖTV oranına tab� otomob�l bulmak �se
neredeyse �mkansızdır.

Yukarıdak� tablo, ayrı b�r anal�z ve yoruma gerek olmaksızın, otomob�l
ÖTV’s�nde gel�nen noktayı açık b�r şek�lde ortaya koymaktadır. Bu
nedenle fazla b�r şey söylemeyeceğ�m.

05 Temmuz 2022 �t�bar�yle b�nek otomob�ller�n ÖTV oranlarına �l�şk�n II
Sayılı ÖTV L�stes�n�n İlg�l� Bölümü aşağıdak� g�b�d�r:
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ÖTV Matrah D�l�m
Güncellemes� Yapılmadığı İç�n
ÖTV Oranı Değ�şmese B�le Aynı
Araç Üst D�l�me Çıkıyor.
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Türk�ye yüksek en�asyon yaşıyor. Bu durum öded�ğ�m�z verg�ler� de
doğrudan etk�l�yor. Etk�lenen alanlardan b�r�s� de otomob�l verg�ler�d�r.
Çünkü, otomob�l verg�lemes�nde uygulanacak ÖTV oranını tesp�t�nde
aracın ÖTV matrahı, yan� verg�s�z f�yatı esas alınıyor. Bu f�yat arttıkça
oran da artıyor.

Ocak-Temmuz 2022 Dönem�nde TÜFE artışı %79.60 olarak açıklandı.
Aynı dönemdek� Yİ-ÜFE �se %144,61 olarak gerçekleşt�. 13 Ocak 2022
tar�h�nde dolar kuru 13,5305 �ken, 15 Ağustos 2022 �t�bar�yle 17,93 TL
olmuştur. Bu ver�ler otomob�l�n gümrük g�r�ş f�yatını veya fabr�ka çıkış
f�yatını doğrudan etk�lemekted�r. Dolayısıyla otomob�l ÖTV oran tesp�t�
�ç�n bel�rlenen matrah d�l�mler� bugün �t�bar�yle c�dd� oranda aşınmış,
%45, %50, %60 ÖTV oranına tab� araç bulmak neredeyse �mkansız hale
gelm�şt�r. %80 ÖTV oranı en alt segmenttek� pek çok araç �ç�n geçerl� oran
hal�ne gelm�şt�r.

En�asyon ve kur artışlarına �laveten 26.05.2022 tar�h ve 31847 sayılı
Resm� Gazetede yayımlanan 5610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
�le  otomob�l�n ÖTV matrahına eklenen otomob�lden alınan  TRT bandrol
ücretler�   (https://verg�yeda�r.com/2022/05/26/otomob�l-alacaklara-b�r-darbe-de-

trtden/)de %100 artırılmıştır. Otomob�l ÖTV matrah d�l�mler�n� aşındıran
hatta er�ten tüm bu gel�şmelere rağmen otomob�l ÖTV matrah d�l�mler�
aynı kalmıştır. Bu durum, aslında otomob�le yapılmış b�r tür g�zl� ÖTV,
KDV zammı anlamına gelmekted�r. ÖTV oranını artırmadan, otomob�l�n
üst ÖTV oranına g�rmes� suret�yle aynı vasıftak� otomob�l �ç�n daha fazla
verg� ödemem�z demekt�r.

Otomob�l ÖTV matrah d�l�mler�n�n günün koşullarının ger�s�nde kalması
neden�yle otomob�ller�n üst ÖTV d�l�mler� üzer�nden verg�lend�r�lmes�,
aslında otomob�l f�yatlarını da artırıcı etk� yapmak suret�yle en�asyon
kısır döngüsünün değ�rmen�ne de su taşımaktadır.

Öner�m şudur, ÖTV matrah d�l�mler�n�n aylık ÜFE veya TÜFE artışı
oranında artırılarak uygulanmasına yönel�k b�r düzenleme yapılmasıdır.
Bu düzenleme sayes�nde otomob�l ÖTV oranlarının gereks�z yere üst
d�l�mlere g�rmes�n�n önüne geç�leb�l�r.

Türk�ye’de Motorlu Taşıtlardan
Ne Kadar ÖTV Tahs�l Ed�ld�?
Türk�ye’de Motorlu Taşıtlar üzer�nden tahs�l ed�len ÖTV tutarlarının
gel�ş�m� aşağıda TL ve ABD Doları bazlı olarak sunulmuştur. Son dönemde
TL’dek� değer kaybı ver�ler�n gerçek büyüklüğünün kavranmasını
güçleşt�reb�lmekted�r. Bu nedenle aynı döneme a�t TL c�ns�nden ÖTV
tutarları TCMB yıllık ortalama Dolar Efekt�f Alış kurları üzer�nden dolara
çevr�lm�şt�r.

Graf�k 1: 2002-2021 Dönem� Motorlu Taşıtlar Üzer�nden Yapılan ÖTV Tahs�latı
(1.000 TL ve USD)
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Gerek TL ve gerekse dolar bazında olsun motorlu taşıtlar üzer�nden tahs�l
ed�len ÖTV tutarlarında bel�rg�n b�r yukarı yönlü eğ�l�m görülmekted�r.
Motorlu taşıtlar üzer�nden tahs�l ed�len ÖTV’n�n 2002 yılından bu yana
toplam verg� gel�rler� �le toplam ÖTV tahs�latı �ç�ndek� ağırlığındak� artış
aşağıdak� tabloda net b�r şek�lde görülmekted�r.

Tablo 1: Motorlu Taşıtlar Üzer�nden Tahs�l Ed�len ÖTV’n�n Toplam Verg�
Gel�rler� ve Toplam ÖTV Gel�rler� İç�ndek� Yer�

Yukarıdak� ver�lere göre 2002 yılında toplam verg� gel�rler� �ç�ndek� payı %1’�n altında olan
motorlu taşıtlar üzer�nden tahs�l ed�len ÖTV tutarı 2022 yılında gel�nd�ğ�nde altı katın
üzer�nde artış gösterm�şt�r. Toplam ÖTV gel�rler�ne göre artış �se 7 katın üzer�nded�r.

Sorularımız…
Doğru cevaplara ulaşmak �ç�n doğru soruları sormak gerekt�ğ�
kanaat�ndey�m. Bu nedenle aşağıdak� soruları ülkey� sevk ve �dare
edenlere b�r vatandaş olarak sormak �st�yorum.

1-Anayasal b�r hak olan seyahat hürr�yet� kapsamında otomob�l b�r �ht�yaç
mıdır yoksa b�r lüks müdür?

2-B�r ülkede otomob�l yatırım aracı olur mu? Böyles� b�r ortamda
yönet�c�ler bu durumdan rahatsız olmazlar mı?

3-Akaryakıtta Avrupa’nın en ucuzu olduğumuzu söyleyenler otomob�l
ÖTV’s�nde bırakın Avrupa’yı dünyanın en yüksek ÖTV’s�ne sah�p
olduğumuzu da hatırlarlar mı?

4-Halkın �ht�yaçları üzer�nden b�r nev� fırsat kollayarak taleb� artan her
ürünün verg�s�n� de arttırmak ne kadar doğru b�r verg� pol�t�kasıdır?

5-Palyat�f çözümlerle günü geç�şt�rmek maksadıyla yapılan düzenlemeler
vatandaşın bu otomob�l f�yatları karşısında ve bu verg� yükü altında
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ez�lmes�n� ne kadar önlemekted�r?

Öner�ler�m�z…
1- Öncel�kle lüks n�tel�kte olanlar b�r yana otomob�l b�reyler�n, hane
halkının temel ve zorunlu �ht�yaçlarından b�r�s�d�r. Bu nedenle seyahat
özgürlüğü neden�yle �ht�yaç olan, pandem� koşulları neden�yle de �ht�yaç
düzey� b�r kat daha artan böyle b�r ürün üzer�nde yüksek ÖTV’y� b�r
kenara bırakın, ÖTV uygulanması b�le kabul ed�lemez. İlle de ÖTV
uygulanacak �se bell� tutarın üzer�ndek� lüks kategor�s�ndek� araçlar �ç�n
ve özell�kle de çevrey� koruma amaçlı b�r ÖTV s�stem� hayata
geç�r�lmel�d�r.

2- Avrupa B�rl�ğ� İstat�st�k Of�s�’n�n (Eurostat) ülkeler�n ulusal �stat�st�k
of�sler�nden derled�ğ� 2020 ver�ler�ne göre Türk�ye, 1.000 k�ş�ye düşen
otomob�l açısından 38 Avrupa ülkes� arasında açık ara �le son sırada yer
almaktadır. AB ülkeler�nde 1.000 k�ş�ye düşen otomob�l sayısı 2020 yılı
�ç�n 560 �ken bu sayı Türk�ye’de 157 adett�r. Türk�ye bu ver�lere göre,
Karadağ (350) Romanya (379), Macar�stan (403), Bulgar�stan (414), g�b�
ülkeler�n çok ger�s�nde kalmaktadır. İzlanda (731), İtalya (670) g�b�
ülkeler�n �se yanına b�le yaklaşamamaktadır. Ülkem�zde 1.000 k�ş�ye
düşen araç sayısındak� düşüklük, vatandaşın araç taleb�n�n doygunluk
noktasına ulaşmadığını ortaya koymaktadır. Verg� �dares� bu talep
koşullarını verg�sel olarak avantaja çev�rme yolunu terc�h etmekted�r.
Yazımızda yer verd�ğ�m�z g�b� 2002 yılında toplam verg� gel�rler� �ç�nde
motorlu araç ÖTV tahs�latının %1’�n altında �ken 2022 yılında %6
sev�yes�ne çıkarak 5 kat artması ve ÖTV oranlarındak� fah�ş artışlar
otomob�le olan taleb�n verg�leme amacıyla kötüye kullanıldığını
göstermekted�r. Bundan vazgeç�lmel�d�r.

3- Mevcut b�nek otomob�l verg�lemes�nde aracın matrahı ve s�l�nd�r
hacm�ne göre yapılan verg�leme �k� açıdan ayrıca sorunludur. B�r�nc�s�
matrah d�l�mler�n�n güncellenmes� en�asyon ve araçlardak� f�yat
artışlarının çok ger�s�nden geld�ğ� �ç�n aynı araç farklı zaman d�l�mler�nde
üst d�leme yükselmekted�r. Bunun engellenmes� �ç�n matrah d�l�m
artışının en azından 3 veya altı aylık dönemlerle Yİ-ÜFE artışına
endekslenmes� uygulamasına geç�leb�l�r. İk�nc� husus �se matraha göre
artan oranlı olarak ÖTV uygulamasında d�l�m geç�şler� çok büyük verg�sel
farklılık doğurmaktadır. Bunun neden� artan oranlı ÖTV uygulamasında
d�l�m usulü değ�l; sınıf usulü (https://verg�dosyas�.com/2017/11/14/artan-oranl�-ve-

duz-oranl�-verg�leme-ned�r/) tar�fen�n bel�rlenm�ş olmasıdır. Oysa d�l�m usulü
uygulansa; otomob�l�n öncek� orana �sabet eden tutarı düşük orandan
sadece eş�ğ� aşan kısmı artan oran üzer�nden verg�len�rd�. Böylece 1.000
l�ralık b�r f�yat artışı neden�yle otomob�l�n n�ha� f�yatında ÖTV ve KDV’den
kaynaklı yüksek artışlar söz konusu olmaz �d�.

4- Anayasa’nın 73 üncü maddes�ne göre verg�, res�m, harç ve benzer�
yükümlülükler kanunla konulur, değ�şt�r�l�r ve kaldırılır. Ancak Verg�,
res�m, harç ve benzer� mal� yükümlülükler�n mua�ık, �st�snalar ve
�nd�r�mler�yle oranlarına �l�şk�n hükümler�nde kanunun bel�rtt�ğ� yukarı
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ve aşağı sınırlar �ç�nde değ�ş�kl�k yapmak yetk�s� Cumhurbaşkanına
ver�leb�l�r. ÖTV uygulamasında Cumhurbaşkanına ver�len yetk�ler�n alt ve
aşağı sınırlarının çok gen�ş tutulması söz konusudur. Bazı otomob�l
gruplarında Cumhurbaşkanına ver�len ÖTV oran yetk�s� %0 �la %640
bandındadır. Bu kadar gen�ş b�r alt ve aşağı sınır neredeyse sınırsız yetk�
anlamına gel�p bütçe hakkını �hlal etmekted�r. Ayrıca, bu denl� yüksek
oran yetk�s� tomob�l p�yasasında öngörüleb�l�r f�yat davranışını
etk�leyeb�lmekted�r. B�r gecede artırılan veya düşürülen yüksek ÖTV
oranları veya matrah değ�ş�mler� �thalatçı, �malatçı, bay�� ve müşter�y� zor
duruma düşüreb�lmekte, �ht�la�ara neden olab�lmekted�r. Bu nedenle
ÖTV’de öngörüleb�l�r b�r çerçeve ve oran yetk� sınırının olması
gerekmekted�r.

5- Otomob�lden alınan TRT bandrol ücret� uygulamasına son ver�lmel�d�r.
Kara taşıtlarında b�nde 4 olan TRT bandrol ücret� oranı Cumhurbaşkanı
Kararı �le Mayıs ayında yüzde 100 artışla b�nde 8’e çıkarıldı.  Böylece
gümrük g�r�ş� 250.000 l�ra olan b�r otomob�lde radyo olduğu �ç�n alınan
bandrol ücret� b�n l�radan 2 b�n l�raya çıktı. Bunun ÖTV ve KDV’s� �le
b�rl�kte vatandaşa yansıması 4.248 l�ra olmaktadır. Otomob�l üzer�ne
konan bu tür yükler vatandaşın otomob�le er�ş�m �mkanlarını kısıtlayıcı
etk� yapmaktadır.

16.08.2022

Dr. Ozan BİNGÖL (https://verg�yeda�r.com/ozgecm�s/)

Verg� Uzmanı

NOT: Tüm hakları yazarına a�tt�r. Yazar adı ve verg�yeda�r.com s�tes�ndek�
akt�f l�nk� bel�rt�lerek alıntı yapılab�l�r. Aynen yayımlanması durumunda
verg�yeda�r.com s�tes�nden alındığı bel�rt�lerek yazının akt�f l�nk�ne yer
ver�lmes� gerek�r. Bu yazıda yer alan ver� ve hesaplamalar kaynak
göster�lmeden kullanılamaz. Aks� davranışlar �ç�n gerekl� hukuk� süreç
başlatılır.
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HMB, �stat�st�kler.

TCMB, kurlar.
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