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Konu:
MOTORLU TAŞITLAR VERGĐSĐ ĐLK TAKSĐDĐNĐN OCAK AYI ĐÇĐNDE
ÖDENMESĐ VE ĐNDĐRĐMLĐ MTV ÖDEMESĐ HAKKINDA AÇIKLAMALAR
1. Verginin ödenmesi:
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre motorlu taşıtlar vergisi,
taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında
yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır.
Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde
tebliğ edilmiş sayılır.
Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim
yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya
azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.
(I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı
yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki
verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine ödenir.
(I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin
yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi
geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki,
ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı
aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.
Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil veya satış
nedeniyle malik değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.
2. Đndirimli vergi ödenmesinin usul ve esasları:
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin son fıkrası gereği ve 28 Seri
No.lı MTV Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre;
•

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için
uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları,
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•

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan
edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde,

•

Aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet
eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

•

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, bir örneği 28
No.lı MTV Genel Tebliği ekinde yer alan (EK- 1) "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına
Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nu yetkili sigorta acentesine
düzenlettirerek, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine söz
konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle müracaat edeceklerdir.

•

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki
otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak
olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması
halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan
taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

•

Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

•

Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası
poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 2000 model 11 yaşında bir taşıtın kasko
sigortasına esas olan değerinin 60.000 TL olması halinde, 2011 yılında ödenmesi gereken
motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
•
•
•
•

Taşıtın kasko sigortasına esas değeri:
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5'i (60.000 x %5 =):
(37) No.lı MTV Genel Tebliğine göre
2011 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı:
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı:

60.000 TL
3.000 TL
7.027 TL
4.918 TL

Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5'ini
aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki
motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 7 - 11 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt
kademesi olan 3501-4000 cm³ arası ve 7 - 11 yaş grubu için ödenmesi gereken 4.918 TL
olacaktır.
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Örnek: Motor silindir hacmi 2000 cm³ olan 2009 model 2 yaşında bir taşıtın kasko
sigortasına esas olan değerinin 70.000 TL olması halinde, 2011 yılında ödenmesi gereken
motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
•
•
•

Taşıtın kasko sigortasına esas değeri:
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5'i (70.000 x %5 =):
(37) No.lı MTV Genel Tebliğine göre
2011 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı:

70.000 TL
3.500 TL
1.931 TL

Bu örnekte ise MTV tutarı aracın kasko sigortası değerinin %5’ini aşmadığından herhangi bir
indirim olamayacaktır.

Saygılarımızla,

DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ
MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş
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