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ENGELLİLERE ÖTV’DEN İSTİSNA ARAÇ 
SATIŞINDAKİ ÜST LİMİT RESMİ GAZETE’DE 
YAYIMLANDI  
(R.G. 21.12.2021, 31696) 
 
 
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel 
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile 
engellilere tanınan ÖTV istisnasında üst sınır belirlendi. 
 
Engellilere ÖTV’den istisna araç satışını düzenleyen 7’nci 
maddenin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belirlenen üst 
limit 01.01.2022 tarihinden itibaren 450.500 TL olarak 
değiştirilmiştir. Bu rakamsal sınır belirlenirken aracın normal 
bedeline hesaplanması gereken ÖTV ve KDV dahil her türlü 
vergiler dahil edilecektir.  
 
ÖTV Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı 
bendi kapsamında uygulanan istisna ile ilgili olarak, köşeli 
parantez içi hükmüne, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci 
maddesinin 12 numaralı fıkrasının a bendi kapsamında ithal 
edilen II sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan 
mallarla ilgili olarak da düzenlenen üst sınır 01.01.2022 
tarihinden itibaren 450.500 TL olarak değiştirilmiştir. 
Gümrüklenmiş değeri 450.500 TL’yi aşan bu tür ithalatlarda 
ÖTV istisnası uygulanmayacaktır. 

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2021 yılında 11,8 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.728 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 97.292 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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