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Tarih    : 26.07.2022 

Sayı     : 2022 / 57 

Konu : II Sayılı ÖTV Tebliği'nde Yapılan ‘Araçların İlk İktisabından 

Sonra Gerçekleşen Aksesuar Teslimi İle Oto Kuaför Hizmetlerinin ÖTV 

Matrahına Dahil Olmadığına Yönelik’ Değişiklik Hk 

26.07.2022 tarih ve 31904 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan; Özel Tüketim Vergisi 

(II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) 

ile ÖTV mükellefleri tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ayrıca 

alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin 

bedellerin ÖTV matrahına dahil olduğu şeklindeki düzenlemeyle ilgili olarak bahsi geçen 

teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra 

yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı 

yönünde bir açıklama eklenmiştir.  

Aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlerin ÖTV 

matrahına dahil olmamasıyla ilgili olarak ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk 

iktisabından sonra yapılması halinin muvazaalı olmaması gerektiği de özellikle tebliğ 

düzenlemesinde yer verilmiştir. 

Değişiklik sonrası II sayılı ÖTV Tebliği’nin (III/A/3) bölümü aşağıdaki şekilde 

oluşmuştur. 

 

“III/A.3. Özellikli Durumlar 

Teslimi veya ilk iktisabı yapılan taşıta ilişkin vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli 

gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler ÖTV 

matrahına dâhildir. 

Bu kapsamda teslimi veya ilk iktisabı yapılan taşıta ilişkin satış anında veya daha 

sonraki bir tarihte ortaya çıkan vade farkı, fiyat farkı, faiz, vb. gelirler ÖTV matrahına dâhildir. 

Aynı şekilde satışı yapılan taşıtlara ilişkin olarak, banka kredisi temin edemeyen müşteriler için 

ÖTV mükellefleri tarafından bankalardan sağlanan kredilerle ilgili olarak mükellefler 

tarafından müşterilere yansıtılan kredi faiz tutarı da ÖTV matrahına dâhildir. 

ÖTV mükellefleri tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan 

ayrıca alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin 

bedeller de ÖTV matrahına dâhildir. 

Muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri 

tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin 

bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı tabiidir. 
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Ancak, teslimi veya ilk iktisabı yapılan taşıt için, müşterinin vekâlet vermek suretiyle 

satıcı firmaya yaptırdığı trafik kayıt ve tescil işlemleri ile plaka çıkartılmasına ilişkin hizmet 

bedelinin müşteriye yansıtılmasında bu bedel, taşıtın ÖTV matrahına dâhil edilmez. Ancak 

mükelleflerin söz konusu hizmet bedeli için, rayicine göre yüksek bedel göstermek suretiyle 

taşıt bedelini, dolayısıyla ÖTV matrahını, azaltması halinde bu işlemler Vergi Usul Kanununun 

3 üncü maddesi gereğince, işlemlerin gerçek mahiyetinin esas olması prensibinden hareketle 

muvazaa olarak değerlendirilir ve buna göre işlem tesis edilir. 

Aksam, parça veya mütemmim cüzü ile birlikte ithali/imalatçılar tarafından teslimi 

gerçekleştirilen taşıtların satışında ÖTV matrahı, söz konusu aksam, parça veya mütemmim cüz 

bedeli dâhil taşıtın ithalattaki KDV matrahından/imalatçı satış bedelinden düşük olamaz. 

İthalat/imalatçıdan satın alınması sonrasında, bunların taşıttan ayrı olarak satışa sunulması, bu 

şekilde işlem tesisine engel teşkil etmez. Öte yandan, söz konusu aksam, parça veya mütemmim 

cüzün, taşıtın ithalatı/imalatçıdan satın alınması sonrasında taşıttan çıkarılmak suretiyle satışı 

ÖTV'ye tabi olmaz.” 

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220726-14.htm 

Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

Saygılarımızla, 
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