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SİRKÜLER 2021-164                                                                         26.10.2021  
  
  
Değerli Müşterilerimiz, 

 
 
 
26.10.2021 tarihli 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 Vergi Usul Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; 

* Madde 56 kapsamında; Cumhurbaşkanına, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci 
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan tütün mamulleri ile 
araçlarda uygulanan ÖTV oranını 3 katına kadar artırma yetkisi ve motorlu taşıtlarda 
alınacak ÖTV  için “mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah 
grupları, motor gücü “ ayrımlarına ilişkin  farklı oranlar belirleme yetkisi verilmiştir. 

“6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “bir katına” ibareleri “üç katına” 
şeklinde ve (c) bendinde yer alan “malların” ibaresi “mallar için farklı matrah grupları 
oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü,” şeklinde değiştirilmiştir.” 

*  Madde 57 kapsamında; 4760 sayılı ÖTV Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı listeye 
Motorlu karavan, ATV ve UTV cinsi taşıtlar eklenmiştir. 

“4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı listeye, 

a) 8701.20 G.T.İ.P. numaralı malın yer aldığı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki 
sıra eklenmiştir. 

“ 

87.01 

Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) 
[Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı 
hizmet aracı)] 

25 

” 

b) 87.03 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere 
karşılarında gösterilen oranlarıyla birlikte aşağıdaki satırlar eklenmiştir. 

“ 

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve 
UTV (çok amaçlı hizmet aracı) 

- Motorlu karavanlar 

25 
45 

” 

c) 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşısında 
gösterilen oranıyla birlikte aşağıdaki satır eklenmiştir. 
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“ 

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve 
UTV (çok amaçlı hizmet aracı) 25 

 

 
Bu Karar’ın 56. ve 57. Maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 
Bu Karar içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
 
7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
 
 
 
Saygılarımızla, 
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