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Hususi Otomobil Vergisi Kanunu
(Resmî Gazete ile ilâm : 1 .III .1957 - Sayı :
No.
6936

9548)
.

Verginin mevzuu, mükellef, mükellefiyetin

Kabul tarihi
28 . I I . 1957

şümulü

MADDE 1. — Belediyelerde veya trafik şube ve bürolarında kayıtlı veya müseccel bulunan hususi otomobiller (kamyonet dâhil) Hususi Otomobil Vergisine
tâbidir.
Bu vergiyi, adlarına hususi otomobil kayıtlı veya müseecel bulunan hakiki
veya hükmi şahıslar ö,der.
istisnalar
MADDE 2. — Aşağıda yazılı otomobiller Hususi Otomobil Vergisinden müs
tesnadır :
a) Devlete, mülhak bütçeli idarelerle hususi idarelere, belediyelere ve köy
hükmi şahsiyetlerine aidolanlar,
b) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsoloslukları ile
elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahrî konsoloslar hariç) ve ö Devletin
tâbiiyetinde bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve resmî bir ziyaret va
zifesi için yurda gelen delege ve askerî heyetlere ve bu heyetlere mensup ya
bancı tabiiyetindeki şahıslara aidolanlar, (Mütekabiliyet kaydı ile).
Verginin mtraht ve nispeti
MADDE 3. — Hususi Otomobil Vergisi, bunların
aşağıda gösterilen kademe ve miktarlara göre alınır :
\
.
Otomobilin net ağırlığı
950 kilo ve daha aşağısından
951 - 1 200 kilova kadar
1 201 - 1 600
»
»
1 601 - 1 800
»
»
1 801 kilo ve daha yukarı

net ağırlıkları, üzerinden '

Verginin
yıllık miktarı
T. L.

~-

150
300
600
960
1 800

Verginin taallûk ettiği yıl modeli ile ondan önceki iki yıl modeli otomobiller
den bu vergi % 50 ve üç ve dört yıl önceki modellerden ise % 30 fazlası ile alınır.
Yıllık vergi tutarının 1/12 si aylık vergi sayılır.
Verginin

ödenmesi

M A D D E 4. — Birinci maddede gösterilen mükellefler yıllık vergilerini, mü
kellefiyet şümulüne giren otomobillerin kayıtlı veya müseecel bulundukları ma
hal vergi dairelerine Haziran ve Aralık ayları içinde olmak üzere 2 müsavi tak
sitte yatırırlar.
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Yıl içinde mükellefiyete girenlerden taksit müddetlerinin iptidasından, kayıt
ve tescil tarihini takibeden ayın başına kadar olan devre için vergi alınmaz.
Mükellefiyetten çıkanlara ödedikleri taksit iade olunmaz.
Vergi miktarına müessir bir değişiklik vukubulması halinde, değişiklik tarihi
ni takibeden ay başından taksit müddeti sonuna kadarki müddet göz önünde tu
tularak bu devre için ödenen taksit miktarı ikmal veya tenzil olunur.
Çeşitli

hükümler

MADDE 5. —- (Hususi) işaretli plâka ile takside çalıştırılan otomobiller de
(Kamyonet dâhil) altıncı maddedeki mecburiyetleri yerine getirinceye kadar ver
giye tâbi tutulurlar.
MADDE 6. — Adlarına, ücretle yolcu taşıyan otomobil (Kamyonet dâhil) ka
yıtlı veya müseccel bulunanlar, bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren iki
ay içinde bunlara taksi kelimesini fade eden (T) işaretli plâka takmaya, İstan
bul ve Ankara'da mutadan tatbik edilmekte olan sekle uygun damalı kuşak çiz
dirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyenlerden riayetsizliğin devam
ettiği müddete ait Hususi Otomobil Vergisi alınır.
MADDE 7. — Bu kanunda geçen otomobil tâbiri. Karayolları Trafik Nizam
namesinin ikinci maddesinin 25 nci fıkrasında bu tâbir için kabul olunan mânayı
ifade eder.
Kamyonet, şoföründen, başka oturmaları şartiyle yediden fazla yolcu taşıyabi
len otomobiller veya fabrikasınea otomobilden farklı şekil ve evsafı haiz olarak
imal edilmiş olup on kişiye kadar (On dâhil) yolcu taşıyabilen motorlu vasıta
dır.
MADDE 8. — Bu..kanunda geçen kayıt ve tescil tâbirleri Karayolları Trafik
Kanununun tatbik edildiği yerler için mezkûr kanun ile nizamnamesinde yazılı
kayıt ve tescili, sair yerlerde belediye veya belediye gelirleri kanunlarına göre ya
pılan kayıt ve tescili ifade eder.
MADDE 9. — Karayolları Trafik Kanununun tatbik edilmediği yerlerdeki be
lediyeler, hususi otomobillere (Kamyonet dâhil) mütaallik malûmatı bu kanunun
neşri tarihinden itibaren bir ay içinde ve bunların bu kanım önündeki durumla
rında vukubulacak değişiklikleri Hususi, Otomobil Vergisinin tatbikini mümkün
kılacak şekilde, değişikliği mütaakıp derhal o mahallin vergi dairesine bildirir
ler.
MADDE 10. — Kanunun neşri üzerine veya sonradan mükellefiyete girecek
lerin dördüncü maddeye müsteniden ödiyecekleri vergi bir defaya mahsus olmak
üzere mükelleflere tebliğ olunur. Mütaakıp yıllar için bunların ödiyecekleri vergi
ler ayrıca tebliğ edilmez.
MADDE 11. — Taksi işaretleri kullanmak suretiyle bu verginin şümulü dışın
da bırakıldığı anlaşılan hususi otomobiller (Kamyonet dâhil) için ödenmesi îâzımgelen vergi, ilgili vergi dairesince bunların namlarına kayıtlı veya müseccel bu
lunduğu şahıslardan beş kat fazlasiyle alınır.
MADDE 12. — Tarh, tebliğ, tahakkuk, itiraz, temyiz, zaman aşımı, müddetle
rin hesabı, vergi hatalarının düzeltilmesi, cezaların kesinleşmesi ve ödenmesi ve
bilgi toplamaya mütaallik muameleler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri
tatbik olunur.
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MADDE 13. — Bu kanun gereğince alınacak vergi ve cezalar Gelir ve Kurum
lar yergileri matrahlarının tesbitinde gider olarak kabul edilmez.
MADDE 14. — Bu kanun 1 Mart 1957 tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 15. — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
28 Şubat 1957
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Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin
tarifi venumarası
: 28 . II . 1957 ve 1/604
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
; 28 . II . 1957 ve 4/135
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cüt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
:
15
279
17
290,1142,1171:1174,1175,1178,122i :1224
[inikat : 48 — 137 sıra sayılı matbaa 48 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

