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SİRKÜLER NO: POZ-2020 / 89                     İST, 31.08.2020 
 
 
ÖZET: 
 

 30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli  (II) sayılı listede yer 
alan bazı malların ÖTV matrah ve oranları yeniden belirlendi. 

 

DEĞİŞEN ÖTV MATRAH VE ORANLARI 

 

Eski Matrah ve Oran Yeni Matrah ve Oran 

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler 

-ÖTV matrahı 70.000 TL’yi 
aşmayanlar 

45 
-ÖTV matrahı 85.000 TL’yi 
aşmayanlar 

45 

-ÖTV matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 
120.000 TL’yi aşmayanlar 

50 
-ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 
130.000 TL’yi aşmayanlar 

50 

-Diğerleri 60 -Diğerleri 80 

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 
2000 cm³’ü geçmeyenler 

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 
cm³’ü geçmeyenler 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor 
gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 
cm³’ü geçmeyenler 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 
50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü 
geçmeyenler 

-ÖTV matrahı 85.000 TL’yi 
aşmayanlar 

45 
-ÖTV matrahı 85.000 TL’yi 
aşmayanlar 

45 

-ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 
135.000 TL’yi aşmayanlar 

50 
-ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 
135.000 TL’yi aşmayanlar 

50 

-Diğerleri 60 -Diğerleri 80 

Diğerleri Diğerleri 

-ÖTV matrahı 170.000 TL’yi 
aşmayanlar 

100 
-ÖTV matrahı 170.000 TL’yi 
aşmayanlar 

130 

-Diğerleri 110 -Diğerleri 150 

Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor 
gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 
100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü 
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2500 cm³’ü geçmeyenler geçmeyenler 

-ÖTV matrahı 170.000 TL’yi 
aşmayanlar 

100 
-ÖTV matrahı 170.000 TL’yi 
aşmayanlar 

130 

-Diğerleri 110 -Diğerleri 150 

Diğerleri 160 Diğerleri 220 

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200830-1.pdf 
 
 
Saygılarımızla… 


