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OO Kanun* hükmünden yararlanacak olan mükelleflerin 28.2.2009 tarihi
itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı
gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyet
kaydının bulunmaması gerekmektedir.
OO Model yılı 1979 veya daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı,
motosikletler, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet,
kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar için Kanun hükmünden faydalanılabilir.
OO Belirtilen taşıtların 30.6.2010 tarihine kadar İl Özel İdarelerinden herhangi birine
teslim edilip, trafik tescil kuruluşlarında hurdaya ayrılması gerekmektedir.
OO Kanun kapsamında, 31.12.2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş motorlu
taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve 31.12.2008 tarihine kadar
kesilen idari trafik para cezaları terkin edilecektir.
OO Kanun hükmünden faydalanmak için 30.6.2010 tarihine kadar müracaat
edilecektir.

31/12/2009 tarihinden sonra yapılacak başvurularda, 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödenmesi gerekmektedir.
* 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/03/2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Konuya
ilişkin 33 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
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Trafikte olmayan taşıtlar için
motorlu taşıtlar vergisi ve
trafik para cezası
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• Kanun hükmünden model yılı 1998 ve daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosikletler,
minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar için
yararlanılabilir.
• Taşıtların 28.2.2009 tarihi itibarıyla mevcut olmaması veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş olması
gerekmektedir.
• Taşıtların mevcut olmadığı veya motorlu taşıt olma vasfını kaybettiği ilgili trafik tescil kuruluşlarınca
tespit edilecektir.
• Kanun hükmünden yararlanacak mükelleflerin başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen
ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi
asıllarının 1/4’ünü 31.12.2009 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.
• Kanun kapsamında kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına
kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
• Kanun hükmünden faydalanmak için 31.12.2009 tarihine kadar müracaat edilecektir.
* 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 25.3.2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konuya ilişkin
33 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği’ne Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
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Taşıtınızı hurdaya ayırmanın
tam zamanı!










Kanun hükmünden yararlanacak olan mükelleflerin 28.2.2009 tarihi itibarıyla
yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren
başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyet kaydının bulunmaması
gerekmektedir.
Model yılı 1979 veya daha eski olup MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen otobüs,
kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar için Kanun hükmünden faydalanılabilir.
Belirtilen taşıtlar 30.6.2010 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen takvime
**
uygun olarak Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Kocaeli-Seymen MKEK hurda müdürlüklerinden
herhangi birine teslim edilmelidir.
Kanun kapsamında, 31.12.2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş motorlu taşıtlar
vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve 31.12.2008 tarihine kadar kesilen idari trafik
para cezaları terkin edilecektir.
*

Kanun hükmünden faydalanmak için 30.6.2010 tarihine kadar müracaat edilecektir.

31.12.2009 tarihinden sonra yapılacak başvurularda, 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödenmesi gerekmektedir.
* 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 25.3.2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konuya ilişkin
33 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği’ne Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
** MKEK hurda müdürlüklerince taşıtların teslim alınacağı tarihler, Ulaştırma Bakanlığınca yayımlanan 56 No.lu Bir Kısım Motorlu Karayolu
Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ’de belirtilmektedir.
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