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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35)   

YAYIMLANDI 

ÖZET : 

 

Tebliğde özel Tüketim Vergisi Kanunu eki petrol ve 

türev ürünleriyle ilgili Kanuna ekli (I) sayılı listede yer 

alan malların imalatta kullanılmaları durumunda 

teminatlarının erken çözümü  ile Erken Teminat 

Çözümü Sertifikası (ETÇS) başvurularına ilişkin 

düzenlemeler yer almıştır.  

 

24 Temmuz 2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 35 seri No’lu ÖTV 

Genel Tebliği ile ile 1 seri No’lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.  

Yapılan değişiklikle 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine  “16.3.5.2. (B) 

Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden sonra 

gelmek üzere “16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt 

başlıklı bölüm eklenmiştir. 

Bu bölümde  özel Tüketim Vergisi Kanunu eki petrol ve türev ürünleriyle ilgili Kanuna ekli (I) 

sayılı listede yer alan malların imalatta kullanılmaları durumunda teminatlarının erken çözümü  

ile Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) başvurularına ilişkin düzenlemeler yer almıştır.  

“İthal edilen söz konusu malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması 

halinde tahakkuk eden ÖTV’lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek 

ödenmesinin talep edilmesi de mümkündür.  

Ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü 

işlemleri, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, 

mahsuben ödeme üzerine değil vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilir. 
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Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan “Erken Teminat Çözümü 

Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının %80’inin çözümü 

işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu 

beklenilmeksizin, kalan %20’sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin 

sonucuna göre yerine getirilir. 

Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 

300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili 

Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması üzerine teminat çözümü 

işlemleri yerine getirilecektir.”  

Söz konusu Tebliğ ile 1 sei No’lu ÖTV Genel Tebliğinin güncel hali bu Sirkülerimize ek olarak 

verilmiştir. 

Saygılarımızla… 
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24 Temmuz 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29070 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO:35) 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 

Genel Tebliğine2 “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki “16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı 

bölüm eklenmiştir. 

“16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların 

çözümü işlemleri genel olarak bu Tebliğin (16.3.5.1.) ve (16.3.5.2.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde 

yerine getirilir. 

İthal edilen söz konusu malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde tahakkuk eden 

ÖTV’lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesi de mümkündür.  

Ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, ÖTV iade 

alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mahsuben ödeme üzerine değil vergi incelemesi 

sonucuna göre gerçekleştirilir. 

Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi 

mükelleflerin bahse konu teminatlarının %80’inin çözümü işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi 

incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20’sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna 

göre yerine getirilir. 

Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300.000 Türk Lirasını, 

diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması 

üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirilir. 

16.3.5.3.1. İmalatçıların Müracaat Şartları ve Sertifika Talebi 

ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların; 

i. Başvuru tarihi itibarıyla, 

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim 

kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni 

kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden 

biri dolayısıyla hapis cezasına veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu3 ile 1567 sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna4 muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu5 

kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununda6 yazılı kaçakçılık suçlarını 

işlememiş olmaları, 

- İmalatta kullanılan mallardan kaynaklı iade taleplerine yönelik en az bir vergi incelemesinin sonuçlanması ve 

bu inceleme sonucunun olumlu olması,  

- Katma değer vergisi açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da 

kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması, 

- İmalat işinde en az 35 işçi çalıştırması (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate 

alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.), 

- Türk Standardı bulunan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu 

belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE 

Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “Türk 

Standartlarına Uygunluk Belgesi”ni (TSE Markası) haiz olması, 

- Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası 
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veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere 

uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve 

üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir 

yıl olan “TSE Kritere Uygunluk Belgesi”ni (TSEK Markası) haiz olması, 

ii. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla; 

- (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması, 

- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi (tevkifat 

hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla 

aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç), 

- Vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının en az 35 olması 

(Hesaplamada, ETÇS başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 36 aylık ortalama esas alınır. Ancak aylık çalıştırılan kişi 

sayısı en az 30 olmalıdır.)  

gerekmektedir. 

Bu şartları haiz ithalatçı imalatçılar, ETÇS alabilmek için aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı 

örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat edeceklerdir: 

- Sanayi sicil belgesi, 

- Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporu, 

- Türk Standardı bulunan konularda Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi,  

- Türk Standardı bulunmayan konularda TSE Kritere Uygunluk Belgesi. 

16.3.5.3.2. Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler 

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça bu Tebliğin (16.3.5.3.1.) bölümünde ifade edilen hususlara 

ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra menfi bir tespit bulunmaması halinde ithalatçı imalatçılara iki 

takvim yılı için geçerli olan ETÇS verilir. 

İmalatçılara verilen bu sertifikaya ilişkin bilgiler, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET 

Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir. 

İthalatçı imalatçıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya ETÇS 

aldıktan sonra bu sertifikayı alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, bu 

sertifika ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilir ve iptal bilgisi aynı gün içinde 

“GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna 

işlenir.” 

Tebliğ olunur. 

 

—————————— 
1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
3 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
4 25/2/1930 tarihli ve 1433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
5 12/4/1991 tarihli ve 20843 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
6 10/1/1961 tarihli ve 10703-10705 sayılı Resmî Gazeteler’de yayımlanmıştır. 

 

 

Eki için tıklayınız. 

 

 
 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140724-15-1.docx


  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             24.07.2014/155-5 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT  

EK:25  

 

 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

…… Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığı 

 

 

 

ERKEN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ SERTİFİKASI 

(ETÇS) 

 

 

 

…/.../20.. tarihinde yapmış olduğunuz başvurunun değerlendirilmesi sonucunda 

gerekli şartları taşıdığınız anlaşıldığından, …/.../20.. tarihine kadar erken teminat 

çözümünden yararlanmanızı sağlayacak bu sertifikanın tarafınıza verilmesi 

Başkanlığımızca/Defterdarlığımızca uygun bulunmuştur.  

 

 

 

 

                                                                                                      Tarih-İmza-Mühür  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTHALATÇI İMALATÇININ: 

Adı Soyadı (Unvanı) :  

Vergi Dairesi :  

Vergi Kimlik No :  

Adres :  

Telefon No :  

Faks No :  
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E-Posta :  
 

 

 

 
 

 

 

1 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ 

(30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır
1
) 

  

6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1) 19 uncu maddesinin (c) bendi 

hükmüne göre, özel tüketim vergisi (bundan sonra "ÖTV" olarak belirtilecektir) 1 Ağustos 2002 tarihinde 

yürürlüğe girmektedir. Bu Tebliğde ÖTV Kanunu hükümleri ile Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

açıklanmıştır.  

1. VERGİNİN KONUSU  

Verginin konusunu, ÖTV kapsamına giren malların teslimi, ilk iktisabı veya ithali oluşturmaktadır. ÖTV 

kapsamına giren mallar, Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer 

alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle tespit edilmiştir.  

                                                           
1
 Bu Tebliğin son hali Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasından alınmış olup, 35 No’lu Tebliğ hükmü eklenmiştir. 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/490ae71e2fd0def480256bd20041f245?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIVsayililiste?OpenPage
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ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, verginin konusuna giren malların bir defaya mahsus olmak üzere 

vergiye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle tesliminde, ilk iktisabında veya ithalinde ÖTV ödenen 

malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmayacaktır.  

1. 1. (I) SAYILI LİSTE  

(I) sayılı listedeki mallar için verginin konusu, bu malların ithalatçıları veya rafineriler de dahil olmak 

üzere imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede suretiyle satışıdır. Petrol ürünleri ve 

doğalgaz türevlerinden oluşan (I) sayılı liste (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.  

1. 1. 1. (A) Cetveli: (A) cetvelinde, ÖTV Kanununun yürürlüğe girmesinden önce uygulanan akaryakıt 

tüketim vergisi ve akaryakıt fiyat istikrar payına tabi olan doğalgaz, akaryakıt ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı 

(LPG) ile anılan vergi ve paya tabi olmamakla birlikte söz konusu mallara ikame edilmesi mümkün bulunan petrol 

türevleri, baz yağlar, madeni yağlar, petrokok ve benzeri diğer mallar yer almaktadır.  

1. 1. 2. (B) Cetveli: (B) cetvelinde, temelde sanayi girdisi olan solvent ve benzeri ürünler ile bunların 

türevleri yer almaktadır. Ancak Kanunun 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında düzenlenen ve Tebliğin (9.1.) 

bölümünde açıklanan tecil-terkin uygulaması suretiyle, bu malların sanayide kullanımında ek bir vergi yükü 

getirilmemesi sağlanmaktadır.  

1. 2. (II) SAYILI LİSTE  

Bu listede, ÖTV Kanununun yürürlüğe girmesinden önce ilk iktisaplarında taşıt alım vergisi ve ek taşıt 

alım vergisi uygulanan motorlu taşıtlar (traktör hariç) ile anılan vergilere tabi olmamakla birlikte bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce yükseltilmiş oranda katma değer vergisi (bundan sonra "KDV" olarak belirtilecektir) 

uygulanan taşıtlar yer almaktadır. Bu araçların aksam ve parçaları ise ÖTV'ye tabi değildir.  

Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan motorlu taşıt araçları, kayıt ve tescile tabi olanlar ile kayıt ve 

tescile tabi olmayanlar şeklinde iki gruba ayrılmaktadır.  

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçların ilk iktisabı verginin konusuna girmektedir. Bu 

listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için verginin konusu, sözü edilen araçların ithali veya imal ya 

da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışıdır.  

1. 2. 1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Araçlar : ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde geçen "kayıt ve 

tescile tabi olanlar" ifadesi:  

i. (14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 3 üncü bölümü değişen paragraf) Kara taşıtları için, 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu (2) ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine (3) göre trafik tescil kuruluşlarınca, 

ii. Deniz taşıtları için, belediyeler veya liman başkanlıklarınca,  

iii. Hava taşıtları için, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce,  

tescil edilmesi zorunlu olan araçları kapsamaktadır.  
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1. 2. 2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçlar: (II) sayılı listede yer alan taşıt araçlarından yukarıda 

sayılanlar dışında kalan araçlar, ÖTV Kanunu uygulamasında "kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar" olarak 

değerlendirilecektir. Örneğin, kar üzerinde hareket etmeye yarayan araçlar ile golf sahalarında insan taşımada 

kullanılan araçlar bu kapsamdadır.  

1. 3. (III) SAYILI LİSTE  

Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar için verginin konusu, bunların ithali, imalatçıları tarafından 

teslimi ve ÖTV uygulanmadan önce müzayede suretiyle satışıdır.  

Bu listede; kolalı gazoz, alkollü içkiler, sigara, sigarillo, puro gibi tütün mamulleri ile içilen, çiğnenen 

veya enfiye olarak kullanılan tütün mamulleri yer almaktadır.  

1. 4. (IV) SAYILI LİSTE  

ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki malların ithali veya imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV 

uygulanmadan önce müzayede suretiyle satışı verginin konusunu oluşturmaktadır. Bu listede, daha önce KDV 

oranlarına ilişkin 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (4) eki (III) sayılı listede yer aldığı için yükseltilmiş 

KDV oranı uygulanan mallar [ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki taşıt araçları hariç] yer almaktadır. Bunlar; 

havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, ıtriyat ve parfümeri ürünleri, kürkten giyim eşyası ve aksesuarlar, 

kristal sofra ve mutfak eşyaları, değerli taşlar ve bunlardan mamul ziynet eşyaları, beyaz eşyalar, ses ve görüntü 

cihazları, telsiz-telefon cihazları, kristal avizeler, fil dişi, kemik, bağa, boynuz gibi hayvansal maddelerden mamul 

eşya, silahlar, oyun makine ve aletleri ile muzır neşriyat kapsamında bulunan yayınlar olarak sayılabilir.  

2. TANIMLAR  

ÖTV Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak Kanunun 2 nci maddesinde yer alan tanımlarla ilgili 

açıklamalar aşağıdadır.  

2. 1. Teslim ve Teslim Sayılan Haller  

Kanunun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendinde teslim deyimi tanımlanmış, aynı 

maddenin 2 ve 3 numaralı fıkralarında ise teslim sayılan haller belirtilmiştir. Teslim ve teslim sayılan haller, 1 Seri 

No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (5) (II/A ve B) bölümlerinde yapılan açıklamalara göre 

değerlendirilecektir.  

2. 2. İthalat  

Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi ithalat olarak 

tanımlanmıştır. Gümrük Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin 

hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren mallar da genel olarak ithal edilmiş 

sayılmaktadır.  

2. 3. İlk İktisap  
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ÖTV Kanununda ilk iktisap deyimi, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş 

olanların kullanılmak üzere ithali veya motorlu araç ticareti yapanlardan ya da müzayede yoluyla satışını 

gerçekleştirenlerden iktisabını ifade etmektedir.  

Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olan bu malların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından 

kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi de ilk iktisaptır.  

Ayrıca, kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi, bu mallardan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun (6) hükümleri gereğince alıcıları tarafından iade edilenlerin, aynen veya bir işlem gördükten sonra motorlu 

araç ticareti yapanlardan iktisabı da ilk iktisap sayılacaktır.  

Ana bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerin bu durumlarını tevsik etmeleri şartıyla; bayisi, yetkili 

satıcısı veya acentesi bulunduğu fabrikaların imal ettiği plakasız taşıtları satmak üzere iktisap etmeleri ile 

ithalatçıların Sanayi ve Ticaret Bakanlığından (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) aldıkları 

"Garanti Belgesi"ne istinaden satmak üzere yurt dışından taşıt aracı ithal etmeleri ilk iktisap sayılmayacaktır.  

2. 4. Kayıt ve Tescil  

Kanunun (2/1-c) maddesinde kayıt ve tescil, motorlu kara taşıtlarının Karayolları Trafik Kanunu ile 

Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili kurumlar tarafından kayıt ve tescil edilmesi, hava taşıma 

araçlarının Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline, deniz 

taşıma araçlarının da belediye veya liman siciline kayıt ve tescil edilmesi olarak tanımlanmıştır.  

2. 5. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar  

Bu Kanunun uygulanmasında motorlu araç ticareti yapanlar, kayıt ve tescile tabi olan araçları satmak 

üzere; imal, inşa veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan "Garanti Belgesi"ne istinaden ithal edenler, fabrika, 

ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte olduğu tespit 

edilenlerdir.  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından "Garanti Belgesi" alan ithalatçılar, bu belgenin aslını veya noter 

tarafından onaylı bir örneğini gümrük idaresine vermek suretiyle ithalatta ÖTV ödemeksizin işlem 

yaptırabileceklerdir. Bu uygulamadan yararlanan ithalatçılar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından aldıkları garanti 

belgesinin, aslının aynı olduğu imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopilerini, bu kapsamda ithal 

edilen taşıt aracının ilk iktisabına ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesine de ekleyeceklerdir. Vergi dairesi, 

ithal edilen araç ile beyanda bulunulan araca ait bilgileri kontrol edecektir.  

Kanunda "Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler" olarak nitelendirilenler, Türkiye'de 

kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle 

uğraşan kişi ve kurumlardır. Bunların motorlu araçların tadilatını veya bu araçlarla ilgili ek imalat yaptıklarını 

gösteren sanayi sicil belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu mükellefler durumlarını tevsik eden (2 Seri No.lu 

ÖTV Genel Tebliğinin 1 inci maddesi ile değişen ibare) sanayi sicil belgesinin noterce onaylı örneğiyle* 

birlikte Maliye Bakanlığına (Gelirler Genel Müdürlüğü) başvuracaklardır. Maliye Bakanlığınca yapılacak 

değerlendirme sonucu başvuru sahibi mükelleflere, kayıt ve tescile tabi olan motorlu araçların tadilatı veya ek 

imalatını yaparak bunları satmak üzere alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmaması gerektiğine dair bir yazı 

verilecektir. Bu yazının bir örneği, Maliye Bakanlığınca mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine 

gönderilecektir.  
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Maliye Bakanlığından söz konusu yazıyı alan mükellefler, trafik şube ve bürolarına kayıt ve tescil 

edilmemiş taşıt araçlarını tadilat ya da ek imalat yaparak satmak üzere iktisap veya ithalatlarında, bu yazının aslını 

veya noter tarafından onaylı bir örneğini satıcıya veya gümrük idaresine vermek suretiyle ÖTV ödemeksizin işlem 

yaptırabileceklerdir.  

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına motorlu araç temin eden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, 

Bölge Müdürlükleri ve Satış Müdürlüklerinin de, yukarıda belirtilen niteliklere bakılmaksızın, motorlu araç ticareti 

yapanlar kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.  

Bu Tebliğin yayımından önce taşıt alım vergisi uygulamasına ilişkin olarak verilen "Motorlu Araç 

Ticareti Faaliyet Belgeleri" ile mükelleflerin bu nitelikte olduklarına dair Maliye Bakanlığınca verilen yazıların 

ÖTV uygulamasında geçerliliği bulunmamaktadır.  

3. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  

ÖTV Kanununun 3 üncü maddesinde vergiyi doğuran olay, işlemlerin özelliklerine göre ayrı ayrı tayin 

ve tespit edilmiştir.  

Vergiyi doğuran olay; (I) sayılı listedeki malların imalatçıları ve ithalatçıları tarafından teslimi; (III) ve 

(IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ithali veya bunları 

imal edenler tarafından teslimidir. Ayrıca (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki 

mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışında da vergiyi 

doğuran olay malın teslimidir.  

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için vergiyi doğuran olay, bu malların ilk 

iktisabıdır.  

Diğer yandan, vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla, malın tesliminden önce fatura veya 

benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olayın, 

fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.  

Kısım kısım mal teslim edilmesinin mutad olduğu veya bu hususta mutabık kalındığı hallerde vergiyi 

doğuran olay; her bir kısmın teslimidir. Örneğin, rafineri ile 1 yıllık akaryakıt ihtiyacı için sözleşme imzalayan bir 

akaryakıt bayiine, sözleşmeye konu akaryakıt miktarının tamamı için değil, teslim edilen her bir parti mal için 

ÖTV uygulanacaktır.  

Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, imalatçı veya ithalatçı 

tarafından malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergi doğmamaktadır. Bu tür 

teslimlerde vergiyi doğuran olay, malların komisyoncular veya konsinyi işletmeler tarafından alıcıya teslim 

edildiği tarihte meydana gelmektedir.  

Öte yandan ithalatta vergiyi doğuran olay; 4458 sayılı Gümrük Kanununa (7) göre vergi ödeme 

mükellefiyetinin doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.  

4. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU  

4. 1. MÜKELLEF  
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4. 1. 1. Kayıt ve Tescile Tabi Araçların İlk İktisabında Mükellef  

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlarda ÖTV'nin mükellefi, 

motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir. 

Buna göre Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olan araçların satışını yapan fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, 

yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca motorlu araç ticaretiyle uğraştığına dair belge verilenler ÖTV 

mükellefidir. Kayıt ve tescile tabi araçların ithalinde mükellef, bu araçları kullanmak, aktife almak veya kayıt ve 

tescil ettirmek üzere ithal edenlerdir.  

4. 1. 2. Diğer Mallarda Mükellef  

(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar ile (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki 

mallarda verginin mükellefi; bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların 

müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir.  

4. 2. VERGİ SORUMLUSU  

ÖTV mükelleflerinin Türkiye'de ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması 

hallerinde, verginin konusuna giren malları mükelleften teslim alanlar veya adına hareket edenler, ÖTV'nin beyanı 

ve ödenmesiyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden mükellef gibi sorumlu olacaklardır.  

4. 3. MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI (27 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin (a) bölümü ile değiştirilen bölüm)  

4.3.1. Fason Olarak Rafine Ettirilen Ham Petrolden Elde Edilen (I) Sayılı Listedeki Petrol 

Ürünlerinin Teslimi 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrası ile rafineriler, kendilerine fason 

olarak rafine ettirilen ham petrolden elde edilen (I) sayılı listedeki petrol ürünlerinin tesliminde doğacak olan 

ÖTV'nin ödenmesinden, ham petrolü ithal edenlerle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.  

4.3.2. (I) Sayılı Listedeki Malların Daha Yüksek Tutarda Vergiye Tabi Bir Mal Olarak 

Kullanılması veya Üçüncü Kişilere Satılması 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre, (I) sayılı listedeki 

malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere 

satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi kendilerinden 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle tahsil edilir. 

4.3.3. (II) Sayılı Listedeki Malların İlk İktisabı, Teslimi veya İthaline İlişkin İşlemleri 

Gerçekleştirenlerin Sorumluluğu 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası, vergi güvenliğinin sağlanması 

amacıyla (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenlerin, bu 

işlemlerden önce ÖTV'nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.  

  

Ayrıca, ilk iktisabında istisna uygulanan bu malların istisnadan yararlanmayan kişi veya kuruluşlarca 

iktisabında da, bu Tebliğin (15.2.) bölümünde açıklandığı şekilde verginin beyan edilip ödendiği aranılacaktır.  

Bu sorumluluğu yerine getirmemek suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük 

memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIVsayililiste?OpenPage
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gerçekleştirenler ile icra memurları ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte 

müteselsilen sorumlu tutulacaktır.  

Bu kişiler ödemek zorunda oldukları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahip 

bulunmaktadırlar. 

4.3.4. Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Markeri Olmayan Malların 

Bulundurulması 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin, 6455 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle değişik 

4 numaralı fıkrası uyarınca, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesine istinaden Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulunca çıkarılan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara 

uygun markeri olmadığının tespiti halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar 

adına malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre re'sen ÖTV tarh 

edilecek ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. 

4.3.5. Özel Etiketi veya İşareti Olmayan Malların Bulundurulması 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine 6455 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenen 

5 numaralı fıkrasına göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca 

kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi malların bulundurulduğunun tespit 

edilmesi halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına; her bir tespit için bu 

Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 

2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 

adedi (20 adet sigaradan oluşan 250 paketi) aşması halinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları 

bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya 

miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ÖTV res'en tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrıca 

vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.  

Bu düzenleme kapsamında aşağıda belirtilen şekilde işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür. 

i. Söz konusu malların tespit edilmesi üzerine, yakalama/el koyma işlemini gerçekleştiren ilgili kolluk 

birimleri tarafından; yakalama/el koyma işlemine ilişkin olarak düzenlenen tutanağın (bu tutanakta yakalanan/el 

konulan malın miktar ve marka bilgileri ile bulunması halinde ayırt edici ibarelerine ilişkin bilgileri asgari olarak 

yer alacaktır) bir örneği ile yakalanan/el konulan tüm mallardan alınan yeterli sayıda numune, söz konusu malların 

hangi ithalatçı ya da imalatçıya ait olduğunun tespiti için, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna 

(TAPDK) gönderilecektir. Ancak yakalanan/el konulan malların her bir tespit için toplamda bahsi geçen maddede 

belirtilen miktarların altında olması halinde, ilgili kolluk birimleri tarafından hazırlanacak tutanağın bir örneği 

numune olmaksızın doğrudan yakalamanın/el koymanın gerçekleştiği yerdeki Vergi Dairesi Başkanlığına 

(bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderilecektir. 

ii. TAPDK, numuneler üzerinde yapacağı analiz sonucunda malların emsal bedellerini de içeren bir 

değerlendirme raporu düzenleyecektir. (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için düzenlenecek 

değerlendirme raporunda, emsal bedel olarak bu malların perakende satış fiyatları dikkate alınacaktır. Raporda 

ayrıca yakalanan/el konulan malların ithalatçı veya imalatçı bazında ayrımı ile aynı ithalatçı ya da imalatçıya ait 

malların miktar ve marka bilgileriyle, bulunması halinde ayırt edici ibare bilgileri itibariyle tasnifi yapılacak ve 

Kanunda belirtilen miktarların aşılıp aşılmadığı belirtilecektir. TAPDK tarafından 30 gün içerisinde düzenlenecek 

bu rapor yakalama/el koyma işlemine ilişkin olarak düzenlenen tutanak ile birlikte aynı süre içerisinde 

yakalamanın/el koymanın gerçekleştiği yerdeki Vergi Dairesi Başkanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028#_ftn1
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028#_ftn2
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028#_ftn3
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gönderilecektir. Söz konusu inceleme neticesinde numuneler TAPDK tarafından imha edilir ve yakalama/el 

koyma işlemini gerçekleştiren ilgili kolluk birimine bilgi verilir. 

iii. İlgili kolluk birimleri tarafından yakalanıp/el konulup, analiz edilerek rapor düzenlenmek üzere 

TAPDK'ya gönderilen mallara ilişkin olarak TAPDK tarafından üçer aylık dönemler halinde Gelir İdaresi 

Başkanlığına bilgi verilecektir. 

iv. Yakalamanın/el koymanın gerçekleştiği yer Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde 

Defterdarlık), TAPDK tarafından gönderilen rapor ile yakalama/el koyma işlemine ilişkin tutanağı veya 

yakalanan/el konulan malların her bir tespit için toplamda Kanunda belirtilen miktarların altında olması halinde 

ilgili kolluk birimleri tarafından gönderilen tutanağı; bu mallara ilişkin matrahın tespiti ve bunları bulunduranlar 

adına tarhiyat yapılması için, söz konusu malları bulunduranların faal mükellef olması durumunda bunların bağlı 

bulunduğu vergi dairesine, faal mükellef olmaması durumunda ise ikametgâhlarının, işyerlerinin, kanuni veya iş 

merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine gönderecektir.             

v. Söz konusu mallara ait ÖTV, tespit tarihindeki emsal bedeli ve miktarı üzerinden Kanunun 11 inci 

maddesindeki esaslara göre, bulunduranlar adına ilgili vergi dairesince re'sen tarh edilecektir. Bu tarhiyata ayrıca 

vergi ziyaı cezası da uygulanacaktır. Bununla birlikte bahsi geçen malların her bir tespit için ithalatçı veya imalatçı 

bazında miktarlarının Kanunda belirtilen miktarların üzerinde olması ve ithalatçısının veya Türkiye'de 

üretildiğinin belirlenmesi durumunda, söz konusu vergi ve kesilen ceza bu ithalatçı veya imalatçılardan müteselsil 

sorumluluk kapsamında tahsil edilecektir. Dolayısıyla yakalamalarda/el koymalarda birden fazla ithalatçı veya 

imalatçıya ait malların ele geçirilmesi durumunda müteselsil sorumluluk, her bir ithalatçı veya imalatçıya ait 

mallar bazında Kanunda belirtilen miktarları aşması halinde uygulanacaktır.  

5. İSTİSNALAR  

5. 1. İhracat İstisnası  

ÖTV kapsamına giren malların ihracat teslimleri, Kanunun 5 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) 

ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar dahilinde vergiden istisna edilmiştir.  

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçlardan Türkiye'de kayıt ve tescil 

edilmemiş olanların ihracı halinde Türkiye'de ilk iktisap söz konusu olmayacağından, bu araçların ihracı ÖTV'nin 

konusuna girmemekte ve dolayısıyla ÖTV doğmamaktadır. (2 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2 nci maddesi 

ile eklenen cümle) Bu nedenle ihraç edilen araçlar için beyanname verilmeyecektir.  

  

5. 1. 1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri  

Yurt dışındaki müşterilere teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkan mallar 

ÖTV'den istisna edilmiştir. Bu maddenin uygulanmasında yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni 

ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet gösteren 

şubelerini ifade etmektedir.  

ÖTV kapsamına giren malları imal veya inşa edenler, sözü edilen malları yurt dışındaki büro, temsilcilik, 

acente veya benzeri kuruluşlarına buralarda kullanılmak veya satılmak üzere tesliminde de ihracat istisnasından 

yararlanacaktır. Yabancı bayraklı gemilere, yabancı hava yolu firmalarının hava taşıma araçlarına ve uluslararası 

sefer yapan yerli deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan teslimler de ihracat teslimi olarak değerlendirilecektir.  

İhraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden Türkiye'deki kişi ya da kuruluşlara veya 

bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere Türkiye'de teslim edilen mallar için 

ihracat istisnası uygulanması mümkün değildir.  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/0a2db6a92ad7367380256bd20040fb58?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/48ccbd7f8bc1547280256c620046974f?OpenDocument
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Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılacak ihracat teslimlerine ilişkin düzenlenecek faturada ÖTV 

hesaplanmayacaktır. (5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B/1 inci maddesi ile yeniden düzenlenen cümle) (15) 

Ancak ihraç konusu malların yurt dışına çıktığı, gümrük beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya 

da yeminli mali müşavir tarafından onaylı örneği ihracatın gerçekleştiği dönemdeki ÖTV beyannamesine 

eklenmek suretiyle tevsik edilecektir. İhraç edilen mallarla ilgili olarak KDV istisnası nedeniyle gümrük 

beyannamesinin KDV beyannamesine eklenmiş olması halinde, ÖTV beyanı için mükelleften ayrıca gümrük 

beyannamesi istenilmeyecek, vergi dairesine ibraz edilen bu beyannamenin şef ve müdür yardımcısı tarafından 

onaylı fotokopileri kullanılacaktır.  

5. 1. 2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı  

ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, ihraç edilen mallara ait alış faturaları veya 

benzeri belgelerde gösterilen ve beyan edilen ÖTV'nin ihracatçıya iade edilmesine ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.  

Bu hükme göre, ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV 

mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan 

malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş olan ÖTV iade 

edilmeyecektir. Örneğin, imalatçı (A)'nın ürettiği malları ÖTV ödeyerek satın alan (B) bu malları ihraç ettiği 

takdirde, (A)'nın satış faturasında gösterilen ve yine (A) tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödenen ÖTV, bu 

vergiyi (A)'ya ödemiş olan (B)'ye iade edilecektir. Ancak (B)'nin imalatçı (A)'dan satın aldığı malları (C)'ye 

satması ve (C)'nin bu malları ihraç etmesi halinde, (A) tarafından beyan edilen ve (C)'nin satın aldığı malın 

fiyatına girmiş olan ÖTV'nin (C)'ye iadesi mümkün değildir. Aynı şekilde ÖTV ödenerek ithal edilen malların 

ithalatçısı tarafından ihraç edilmesi halinde, gümrüğe ödenen ÖTV ithalatçı-ihracatçıya iade edilebilecek, ÖTV'yi 

gümrüğe ödeyen ithalatçıdan satın alınan malların ihraç edilmesi halinde ise ÖTV'nin iadesi söz konusu 

olmayacaktır.  

İhraç edilen mallara ait ÖTV'nin iadesinin talep edilmesi halinde, aşağıdaki belgelerin ihracatçının KDV 

yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı gerekmektedir.  

i. İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV'nin gösterildiği fatura veya benzeri belge, ihraç edilen 

malların ithal edilmiş olması halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini 

gösteren gümrük makbuzu,  

ii. İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesi,  

iii. İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura.  

(5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B/2 nci maddesi ile yeniden düzenlenen paragraf)Yukarıdaki 

belgelerin asılları veya gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzlarının ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli 

mali müşavir tarafından tasdikli örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe 

tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine ibraz edilecektir.  

Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine, ilgili vergi dairesince ihraç edilen mala ait ÖTV'nin, 

mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiğinin teyidi alınacaktır. Bu 

tespitten sonra ihraç edilen mallara ait ÖTV, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri ile ilgili 84 Seri No.lu 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (8) (I.) bölümünde belirlenen genel esaslar çerçevesinde nakden veya 

mahsuben iade edilecektir. İhraç edilen mallarla ilgili olarak ÖTV'nin yanı sıra nakden veya mahsuben KDV 

iadesi de talep edilmesi halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiş olanlar mükelleften 

ayrıca istenilmeyecek, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin şef ve müdür yardımcısı tarafından onaylı 

fotokopileri kullanılacaktır.  

5. 1. 3. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/0a2db6a92ad7367380256bd20040fb58?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/ebec289c56ee6e4186256aa4002edc75/af9f019dd4941cf780256b0d005368c3?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/ebec289c56ee6e4186256aa4002edc75/af9f019dd4941cf780256b0d005368c3?OpenDocument
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ÖTV mükelleflerince ihracat istisnası uygulanarak ihraç edilen malların, Gümrük Kanunu hükümlerine 

göre geri gelmesi halinde ithalatta ÖTV uygulanmayacaktır.  

Ancak, ihracatçıların ÖTV iadesinden yararlandığı ihracat işlemine konu malların veya ÖTV ödemeksizin 

ihraç kaydıyla satın alarak ihraç ettiği malların geri gelmesi halinde, gümrük idaresince geri gelen mallar için 

ithalatın yapıldığı tarih itibariyle ÖTV uygulanacaktır. Bu nedenle geri gelen mallar için gümrük idaresi, 

ihracatçının ÖTV iadesinden veya tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanmadığını ihracatçının bağlı 

olduğu vergi dairesinden tespit edecek ve buna göre işlem yapacaktır.  

İhraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin olarak, ihraç kaydıyla teslimde bulunan mükellefin tecil edilen 

vergisi henüz terkin edilmemişse, ihracatçının ÖTV'yi gümrük idaresine ödediğinin tevsiki üzerine, vergi 

dairesince tecil edilen vergi gecikme zammı uygulanmaksızın terkin edilecektir.  

Öte yandan, (I) sayılı listedeki malların ithali ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi 

olanların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından satılmak üzere ithali verginin konusuna girmediğinden, bu 

kapsamdaki malların ihracından sonra geri gelmesi halinde ÖTV uygulanmayacağı tabiidir.  

6. DİPLOMATİK İSTİSNA  

ÖTV Kanununun 6 ncı maddesi ile Kanuna ekli (I), (II) ve(III) sayılı listelerde yer alan malların, 

karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına, 

uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bu kuruluşların diplomatik haklara 

sahip mensuplarına kendi ihtiyaçları için teslimi ve bunlar tarafından ithali veya ilk iktisabı ÖTV'den istisna 

edilmiştir.  

Kanunun 10 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye istinaden, diplomatik istisnanın 

aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.  

a) İstisnadan, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, 

konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, 

konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları ile uluslararası anlaşmalarla vergi 

muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları yararlanabilecektir.  

b) İstisna uygulamasında karşılıklılık esas olduğundan, ÖTV istisnasından yararlanacak olan temsilcilik 

ve konsolosluklar ile bunların diplomatik haklara sahip mensupları Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca 

birlikte belirlenecektir. İstisnadan yararlanan kuruluşlara Dışişleri Bakanlığınca ÖTV istisnasından 

yararlanacakları malları gösteren belge verilecektir. Bu belge, (I) ve (III) sayılı listelerdeki mallar için, varsa 

istisnadan yararlanılacak miktar veya tutarları da gösterir şekilde, (II) sayılı listedeki mallar için ise her bir taşıt 

aracı alımında ÖTV mükellefine verilmek üzere düzenlenecektir.  

c) (I) sayılı listedeki malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında, Dışişleri Bakanlığınca verilen 

belge ibraz edilerek, satın alınan mallar için ÖTV uygulanmaması sağlanacaktır. ÖTV mükellefleri, miktar veya 

tutar sınırlandırmasına bağlı olarak bu kapsamda teslim ettiği mal miktarı, tutarı, tarihi ve alıcıya ait bilgileri 

yazdığı ve yanına kaşe tatbik ederek imzaladığı bu belgenin bir fotokopisini, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve 

ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklayacaklardır. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarının 

rafineriden aldığı malları istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara tesliminde ise teslim tarihinde geçerli olan ÖTV 

tutarı teslim bedeline dahil edilmeyecektir. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarının bu suretle yaptığı 

teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarı, rafinerilerden aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından 

mahsup edilecektir. Mahsup için, istisnadan yararlananların ibraz ettiği Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen ve 

üzerinde alıcıya ait bilgilerin, satılan mal miktarı, tutarı ve tahsil edilmeyen ÖTV tutarının da yazıldığı belgenin, 

aslının aynı olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunca kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle 

onaylanmış fotokopilerinin rafineriye verilmesi şarttır. ÖTV mükellefleri, istisnadan yararlananlara veya bunlara 

teslimde bulunan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarına vergi uygulamadan teslim ettiği mal miktarını (1) 

numaralı ÖTV beyannamesinin 8 inci satırına yazarak üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir. Bu indirimin 
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yapıldığı dönem ÖTV beyannamesine Dışişleri Bakanlığı yazısının, düzenlenen faturaların, varsa emanet mal 

çeklerinin aslının aynı olduğu imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopileri veya bu bilgileri 

gösteren işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış liste eklenecektir. ÖTV'nin 

yürürlüğe girmesinden önce istisnadan yararlananlara verilen emanet mal çekleri, bu çekler karşılığında teslim 

edilen mallar faturalarda ayrı ayrı gösterilmek ve istisnadan yararlanılabilecek miktarı aşmamak koşuluyla 

kullanılabilecektir.  

Doğalgaz teslimlerinde istisna, doğrudan ÖTV mükellefi olan kuruluşların yanı sıra, doğalgaz dağıtım 

kuruluşları tarafından yapılan teslimlerde de uygulanabilecektir. Buna göre doğalgaz dağıtım kuruluşları (örneğin 

EGO Genel Müdürlüğü) Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla, istisnadan yararlanan 

kuruluşlardan faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan ÖTV tutarını tahsil etmeyecektir. Tahsil edilmeyen bu 

tutarlar, ÖTV mükellefi olan kuruluştan (örneğin BOTAŞ) yapılan doğalgaz alımları dolayısıyla hesaplanan ÖTV 

tutarından mahsup edilecektir. Dağıtım kuruluşu vasıtasıyla uygulanan istisnada ÖTV mükellefleri, beyannamenin 

8. satırına bu istisna ile ilgili herhangi bir tutar yazmayacaklardır. Dağıtım kuruluşundan tahsil edilmeyen bu 

tutarlar, doğalgaz teslimine ilişkin beyanda bulunan ÖTV mükellefi tarafından, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin 

33. satırına yazılmak suretiyle ödenecek ÖTV'den indirilecektir. İstisnadan yararlananlar adına düzenlenen 

faturalar ile bu fatura bedelinin vergi tutarları kadar eksik tahsil edildiğine ilişkin belgelerin, aslının aynı olduğuna 

dair onaylanmış fotokopileri dağıtım kuruluşlarınca ÖTV mükellefine verilecektir. ÖTV mükellefi de bunların 

birer fotokopisini, ödeyeceği vergiden indirim yaptığı döneme ait ÖTV beyannamesine ekleyecektir.  

d) (II) sayılı listedeki taşıt araçlarından kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında; (II) sayılı listedeki 

araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) sayılı listedeki malların ÖTV uygulanmadan önceki tesliminde 

veya ithalinde diplomatik istisna uygulanabilecektir. İstisna uygulamasından yararlanmak isteyen kişi veya 

kuruluşlar, işlemi yapacak olan ÖTV mükelleflerine veya gümrük idaresine, Dışişleri Bakanlığınca verilen belgeyi 

ibraz ederek bu işlemde ÖTV uygulanmamasını talep edeceklerdir. ÖTV mükellefleri veya gümrük idareleri, 

kendilerine ibraz edilen belgedeki bilgileri düzenleyeceği faturaya veya gümrük makbuzuna yazacaktır. Bu suretle 

yapılan teslimler veya ithalat için ÖTV hesaplanmayacak ve tahsil edilmeyecektir. Bu işlemin yapıldığı dönem 

beyannamesine, istisnadan yararlanan kişi veya kuruluşun mükellefe verdiği Dışişleri Bakanlığı yazısının ve 

işleme ilişkin olarak düzenlenen faturanın, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik 

edilerek onaylanmış fotokopileri veya bu faturalardaki bilgileri gösteren işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe 

tatbik edilerek onaylanmış liste eklenecektir.  

  

7. DİĞER İSTİSNALAR  

7. 1. (I) Sayılı Listeye İlişkin İstisnalar  

7. 1. 1. Askeri Amaçlı İstisna  

ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendi ile (I) sayılı listede yer alan malların 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bunlar adına 

yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi ÖTV'den istisna edilmiştir. Bu hüküm uyarınca, ÖTV 

mükellefleri ile akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşları, anılan kurumların istisna kapsamında satın almak 

istedikleri malların cinsi ve miktarının belirtildiği yazısı üzerine bu kurumlara veya bunların akaryakıt ikmalini 

yapan kuruluşlara yapacağı teslimlerde ÖTV hesaplamayacaklardır. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama 

kuruluşlarının rafineriden aldığı malları istisnadan yararlanan kuruma tesliminde ise teslim tarihinde geçerli olan 

ÖTV tutarı teslim bedeline dahil edilmeyecektir. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarının bu suretle yaptığı 

teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarı, rafinerilerden aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
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mahsup edilecektir. Mahsup için, istisnadan yararlanan kurumun verdiği yazının, aslının aynı olduğu akaryakıt 

dağıtım ve pazarlama kuruluşunca kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopilerinin rafineriye 

verilmesi şarttır. ÖTV mükellefleri bu kapsamda istisna uyguladıkları dönem beyannamesine, yukarıda bahsi 

geçen yazıların fotokopileri ile söz konusu teslimlere ait faturalardaki bilgileri gösteren ve işletme yetkililerince 

imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanan listeyi ekleyeceklerdir.  

7. 1. 2. (2 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 3 üncü maddesi ile değişen başlık) Petrol Arama ve 

İstihsal Faaliyetlerinde İstisna*  

(I) sayılı listede yer alan malların, 6326 sayılı Petrol Kanunu (9) hükümlerine göre petrol arama ve 

istihsal faaliyetinde bulunan kuruluşlara teslimi, Kanunun 7 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 

ÖTV'den istisna edilmiştir. Bu istisna; (I) sayılı listedeki malların mükellefleri veya akaryakıt dağıtım ve 

pazarlama kuruluşları tarafından 6326 sayılı Kanunda belirtilen; bir petrol hakkı sahibine ya da onun adına hareket 

eden temsilcisi veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine yapılacak teslimlerde 

uygulanacaktır. İstisna uygulanacak olan ürünlerin bu kişi veya kuruluşlar tarafından münhasıran petrol arama (2 

Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 3 üncü maddesi ile eklenen ibare) ve istihsal (*) faaliyetlerinde kullanılması 

gerekmektedir. İstisnadan yararlanmak isteyenler, satın almak istedikleri ürünlere ilişkin listeyi bir yazı ekinde 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne vererek onaylanmasını talep edeceklerdir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, satın 

alınmak istenen malların petrol arama (2 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 3 üncü maddesi ile eklenen ibare) 

ve istihsal (*) faaliyetinde kullanılacak ürünler olup olmadığını kontrol ederek bu listeyi onaylayacaktır. Onaylı 

listenin aslı veya noter onaylı bir örneği ÖTV mükelleflerine verilmek suretiyle satın alınacak ürünler için ÖTV 

hesaplanmaması veya akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarına verilmek suretiyle ÖTV tutarının teslim 

bedelinden indirilmesi sağlanacaktır. ÖTV mükellefleri, istisnadan yararlananlara veya onlara bu kapsamda mal 

teslim eden akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarına onaylı listede yer alan malları tesliminde ÖTV 

hesaplamayacak, sözü edilen onaylı listenin bir fotokopisini, teslimin yapıldığı döneme ait beyannameye 

ekleyecek ve bu listeleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (10) muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun 

olarak saklayacaklardır.  

7. 2. (II) Sayılı Listeye İlişkin İstisnalar  

7.2.1. Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt Araçları İstisnası (7 Seri No 'lu ÖTV Genel Tebliğinin 1 

inci bölümüyle bu istisna yeniden düzenlenmiştir.) (16)  

Kanunun 7 nci maddesinin 5228 sayılı Kanunla değişik 2 numaralı fıkrası  ile  (II) sayılı listedeki kayıt ve 

tescile tabi mallardan  87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 

cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan 

malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve 

engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden istisna edilmiştir.  

7.2.1.1. Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engelliler Adına Kayıtlı Araçlarda 

İstisna Uygulaması  

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm³'ü aşanlar hariç), 

87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlarında yer alanların, sakatlık 

derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk 

iktisabı ÖTV'den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl 

ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır. Sakatlık dereceleri, Özürlülere Verilecek Sağlık 

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle* belirlenen esaslara göre tespit edilecektir. (14 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin 5 inci bölümü değişen cümle)  Söz konusu Yönetmeliğe göre sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla 

olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği, 

araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı 

ÖTV beyannamesine eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır. Vergi dairesince kabul edilen 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/48ccbd7f8bc1547280256c620046974f?OpenDocument
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beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren "ÖTV Ödeme Belgesi" 

düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.  

7.2.1.2. Malul ve Engelliler Tarafından Bizzat Kullanmak Amacıyla İlk İktisabı Yapılan Araçlarda 

İstisna Uygulaması 

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm³'ü aşanlar hariç), 

87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlarında yer alanların, bizzat 

kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk 

iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin 

olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine; 

- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere 

Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan 

sağlık kurulu raporu (14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 5 inci bölümü eklenen ibare) aslı veya noter onaylı 

örneği, 

- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği, 

- Alıcının "H" sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi, 

eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.  

Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel tertibatın raporda 

yazılı sakatlığa uygun hareket ettirici bir tadilat olduğu tespit edilecektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fişi ve istisna 

uygulandığını gösteren "ÖTV Ödeme Belgesi" düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.  

7.2.1.3. (14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 5 inci bölümü eklenen bölüm)İstisnadan 

Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulaması 

5766 sayılı Kanunun• 19 uncu maddesinin (c) bendi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci 

maddesinin 2 numaralı bendine eklenen (c) alt bendi hükmüyle, 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm³'ü aşanlar 

hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 

Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından 

ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya 

çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından yeni bir 

aracın ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir. Bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malûl ve engellilerin 

istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla ilgili olarak bu aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza 

sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak kayıt 

konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini de ibraz etmeleri şartıyla, durumlarına göre 7.2.1.1. veya 

7.2.1.2. bölümünde yapılan açıklamalara göre işlem yapılarak, ilk iktisabını yapacakları yeni araçlar için ÖTV 

istisnası uygulanacaktır. 

7.2.1.4. (14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 5 inci bölümü değişen başlık ve bölüm) Ortak 

Hususlar  

Yukarıda belirlenen usul ve esaslara göre ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan araçlar için istisnadan 

yararlanan kişi (veya kişiler) adına düzenlenecek faturalarda ÖTV gösterilmeyecektir. Bu araçların kayıt ve 

tescilini yapanların, araç sahibinin faturada ve "ÖTV Ödeme Belgesi"nde alıcı olarak gösterilen kişi (veya kişiler) 

olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir. 

Mükellefler, bu kapsamda istisna uygulanan işleminin bulunduğu aylar için 1 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliği ekinde örneği bulunan (EK:1) forma uygun olarak düzenleyecekleri listeleri, takip eden ayın onbeşinci 

günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (0 312) 415 28 21, 415 28 22 telefaks numaralarına 

göndereceklerdir. İstisnadan yararlananların, daha önce de bu istisnadan yararlandığı aracı ilk iktisap tarihinden 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028#_ftn2
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itibaren 5 yıl geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiği için hurdaya 

ayırmış olması halinde, söz konusu form düzenlenirken "Taşıta İlişkin Bilgiler" bölümünün ilk satırına yeni iktisap 

edilen araca ait bilgiler, bir alt satıra ise hurdaya ayrılan araç bilgileri yazılacaktır. Hurdaya ayrılan araca ait 

bilgilerin yazılacağı alt satırdaki "KDV Hariç Satış Bedeli" kutusuna, hurdaya ayrılan aracın trafikten çekilme 

işleminin yapıldığı tarih yazılacaktır. Vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklar tarafından aylık olarak 

Başkanlığımıza gönderilen listeler de bu şekilde düzenlenecektir. 

Malul ve engellilerin yurt dışından ithal edeceği taşıt araçları için de bu belgelerin gümrük idaresine 

ibrazı üzerine istisna uygulanacaktır. İstisna kapsamında taşıt aracı ithal edenlerin kimlik bilgileri (adı, soyadı, ana 

ve baba adı, doğum yeri ve tarihi), sakatlığa dair raporun verildiği hastane, tarihi, sayısı, sakatlık türü ve derecesi 

ile ithal edilen taşıt aracının özelliklerini (G.T.İ.P. numarası, cinsi, modeli, markası, tipi, motor silindir hacmi) 

gösteren listeler gümrük idarelerince aylık olarak hazırlanarak, takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar 

Gelir İdaresi Başkanlığının (0 312) 415 28 21, 415 28 22 telefaks numaralarına gönderilecektir. İthal ettiği araç 

için istisnadan yararlananların, daha önce bu istisnadan yararlandığı aracı ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl 

geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiği için hurdaya ayırmış olması 

halinde, hurdaya ayrılan araç bilgileri ile hurdaya ayırma işleminin gerçekleştiği tarih de listeye yazılacaktır. 

Öte yandan bu şekilde istisna kapsamında iktisap edilen araçların istisnadan yararlananlar dışındakilere 

satışında, bu Tebliğin (15.2.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde vergileme yapılacaktır. 

7. 2. 2. Türk Hava Kurumunun Alımlarında İstisna 

Kanunun 7 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasına göre,(II) sayılı listede yer alan uçak ve helikopterlerin 

Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı ÖTV'den müstesnadır. İstisna kapsamında bu araçları anılan Kuruma 

teslim edecek kişi veya kuruluşlar ile ithalatı gerçekleştirecek gümrük idaresi ÖTV uygulamaksızın işlem 

yapacaktır.  

7. 3. (IV) Sayılı Listeye İlişkin İstisnalar  

7. 3. 1. Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımlarına İlişkin İstisna  

(IV) sayılı listede yer alan mallardan revolverler ve tabancalar ile ateşli ve sürgülü diğer silahların, 

tüfeklerin, diğer cihazlar ve benzerlerinin; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne 

teslimi veya bu kuruluşlar tarafından ithali, ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası ile vergiden 

istisna edilmiştir. İstisna uygulaması kapsamında anılan malları bu kuruluşlara teslim edecek olan mükellefler 

veya ithalatın yapılacağı gümrük idaresi, bu maddede sayılan kuruluşlardan sözü edilen malların resmi 

ihtiyaçlarında kullanılacağına dair onaylı bir belge isteyecek ve bu belgeye istinaden ÖTV uygulamaksızın işlem 

yapacaklardır. Bu kapsamda istisna uygulanan dönem beyannamesine, yukarıda bahsi geçen onaylı belgenin 

fotokopisi ile söz konusu teslimlere ait fatura veya benzeri belgelerdeki bilgileri gösteren, işletme yetkililerince 

kaşe tatbik edilerek imzalanmış bir liste eklenecektir.  

7. 3. 2. Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerde İstisna  

Kanunun 7 nci maddesinin 5 numaralı fıkrası ile (IV) sayılı listede yer alan malların; genel ve katma 

bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz olarak 

teslimi ile bu kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak ithali ÖTV'den istisna edilmiştir.  

İstisna uygulamasında, sözü edilen malların bu maddede sayılan kurumlara bedelsiz olarak teslimi veya 

bu kurumlar tarafından bedelsiz olarak ithali esastır. Sözü edilen mallar için emsal bedelinin altında olsa dahi 

nakdi veya ayni herhangi bir bedel ödenmesi halinde ÖTV istisnası geçerli olmayacaktır.  

Bu nedenle, sözü edilen malların anılan kurumlara tesliminde düzenlenecek fatura ve benzeri belgelerde 

herhangi bir bedel gösterilmemesi şartıyla ÖTV hesaplanmayacaktır. Aynı şekilde gümrük idarelerince, ithal 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/e4e20c85502c174280256bd200411418?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIVsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIVsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/e4e20c85502c174280256bd200411418?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/e4e20c85502c174280256bd200411418?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIVsayililiste?OpenPage
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işlemlerini yapacak olan kurumlardan, ithal edilecek malların o kurumca bedelsiz edinildiğini gösteren belgelerin 

aranılacağı tabiidir.  

7. 4. İthalat İstisnaları  

ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 6 numaralı fıkrasında, Gümrük Kanununun 167 nci maddesi ile [5 

numaralı fıkrasının (a) bendi ile 7 numaralı fıkrası hariç olmak üzere] geçici ithalat, hariçte işleme rejimleri ve geri 

gelen eşyaya ilişkin hükümler kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan malların ithali ÖTV'den 

de istisna edilmiştir.  

Aynı maddenin 7 numaralı fıkrası gereğince, Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde 

işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve geçici depolama 

yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar ÖTV istisnasından yararlanacaktır.  

8. İSTİSNALARIN SINIRI  

Kanunun 10 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre, ÖTV ile ilgili istisna veya muafiyetler, ancak 

ÖTV Kanununa hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenebilecektir. Diğer 

kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri ÖTV bakımından uygulanmayacaktır. Örneğin, bir kurumun 

kuruluş kanununda alımlarının her türlü vergi, resim, harç, pay ve fondan muaf olduğuna dair hüküm bulunması, 

bu kurumun alımlarında ÖTV uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.  

Öte yandan yukarıda anılan fıkrada, uluslararası anlaşmalardaki ÖTV'ye ilişkin istisna ve muafiyet 

hükümleri saklı tutulmuş olup, bu hükümler ÖTV Kanunu ile sınırlı olmaksızın uygulanabilecektir.  

9. VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ  

9. 1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini  

(5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B/3 üncü maddesi ile yeniden düzenlenen cümle) Kanunun 8 

inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı 

listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde, ödenmesi gereken ÖTV'den Bakanlar 

Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, vergisi tecil edilen malların tecil tarihini takip eden ay başından 

itibaren 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin edilmesi öngörülmüştür. 

Buna göre sözü edilen malların (I) sayılı listenin (A) veya (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması veya bu 

ürünlere karıştırılması halinde tecil-terkin uygulanması söz konusu değildir.  

ÖTV Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, 

tecil-terkin uygulamasının aşağıdaki esaslara göre yapılması uygun görülmüştür.  

a) Tecil-terkin uygulamasından "sanayi sicil belgesi"ni haiz imalatçılar yararlanacaktır. Bu uygulamadan 

yararlanmak isteyen imalatçılar, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları (2 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 

4/a maddesi ile değişen ibare) ithalatçılardan veya rafineriler dahil imalatçılardan (*) alımında, ekte bir örneği 

olan (EK: 2) "Talep ve Taahhütname" ile birlikte sanayi sicil belgesinin noter veya yeminli mali müşavir 

tarafından onaylanmış bir örneğini ÖTV mükellefine vereceklerdir.  

b) ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla 

kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği tutara göre ÖTV hesaplayarak beyannamelerinin ilgili bölümünde beyan 

edecektir. Beyan edilen verginin Bakanlar Kurulu Kararına göre tecil edilmesi öngörülen kısmı; bu tutar ile 12 

aylık gecikme faizi tutarı toplamı kadar teminat verilmesi üzerine tecil edilecek, kalan kısmı tahsil edilecektir. (5 

Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinin B/4 üncü maddesi ile yeniden düzenlenen cümle) Genel ve katma bütçeli 

idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin %51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme 

kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların bu kapsamda 

yaptıkları mal teslimlerinde veya mal alışlarında teminat aranmayacaktır.  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/e4e20c85502c174280256bd200411418?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/dd230b0b0a982da480256bd200414b07?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/dd5fcce518efe10380256bd200412f62?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/dd5fcce518efe10380256bd200412f62?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/ozeltuketimoranlari?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/ozeltuketimoranlari?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/ozeltuketimoranlari?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/dd230b0b0a982da480256bd200414b07?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/48ccbd7f8bc1547280256c620046974f?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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(15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B/1.1. maddesi ile eklenen paragraflar) Öte yandan, son iki 

takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarında tecil-terkin uygulaması 

kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak 

suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yukarıda belirlendiği şekilde hesaplanan teminat 

tutarının (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) %25'i kadar teminat verilmek 

suretiyle tecil işlemi yaptırılabilecektir. İndirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden 

mükelleflerin, teslim ettikleri mal miktarı için (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen 

ibare) %25 oranında teminat verilmek suretiyle tecil işlemi gerçekleştirilecektir. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki 

malları, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullandığını tevsik edemeyen imalatçılara tecil-terkin 

uygulaması kapsamında yapılan mal teslimlerinde (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile 

değiştirilen ibare) %25 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

İmalatçılar, indirimli teminattan yararlanabilmek amacıyla bir dilekçe ekine ekleyecekleri söz konusu 

raporların birer örnekleri ile bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuracaklardır. Bu başvuru üzerine, vergi 

dairesi ÖTV mükellefi satıcıların vergi dairelerinden söz konusu raporlar uyarınca tecil-terkin uygulaması 

kapsamında gerçekleşen kullanım miktarlarına dair teyit alarak, imalatçıların indirimli teminattan 

yararlanabilecekleri azami miktarı bu raporlara istinaden hesaplayacak ve bu tebliğ ekinde (EK:22) olarak yer alan 

"Tecil -Terkin Kapsamında (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) %25 

Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" nu düzenleyerek imalatçılara verecektir.  

İmalatçılar, ÖTV mükelleflerine bu formu ibraz ederek işlem yaptırmak suretiyle indirimli teminattan 

yararlanabileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri mal teslimi sırasında teslim yapılan miktarla sınırlı 

olmak üzere, ÖTV mükelleflerince doldurulup kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen 

belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası ÖTV mükellefine verilecektir.  

Diğer taraftan, indirimli teminattan yararlanabilecek olan imalatçıların, tecil-terkin kapsamında 

kullanacakları malları doğrudan ithal etmeleri halinde, vergi dairesinden alınan formu gümrük idaresine ibraz 

etmek suretiyle ithal ettikleri mal miktarı için (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen 

ibare) %25 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Söz konusu formun ilgili 

bölümleri ithalat sırasında ithal edilen miktarla sınırlı olmak üzere, gümrük idaresince doldurulup mühür tatbik 

edilerek onaylanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir 

nüshası gümrük idaresine verilecektir. 

(EK:22) bilgi formundaki indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarın aşılması halinde, aşılan 

kısım için indirimli teminattan yararlanılamayacağı tabiidir.  

Örnek 1: Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçı (A) tecil-terkin uygulaması kapsamında kauçuk imalinde 

kullanmak üzere (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numarasında yer alan heavy neutral 

isimli baz yağından 2005 yılı aralık ayında 800 kg., 2006 yılı ocak ayında 700 kg., haziran ayında 600 kg. satın 

almış, 2006 yılının ekim ayında ise 500 kg. ithal etmiştir. 2005 yılı aralık ayında satın alınan mal ve 2006 yılının 

ocak ayında satın alınan malın tamamı ile 2006 yılı haziran ayında satın alınan malın 300 kg.'ı; ekim ayında ithal 

edilen maldan ise 200 kg.'ı süresinde kauçuk imalinde kullanılmıştır. 2005 yılı ve 2006 yılında satın alınan 

2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numarasında yer alan heavy neutral isimli baz yağın tecil-terkin uygulaması 

kapsamında kullanıldığına dair YMM üretim raporları, 2006 ve 2007 yıllarında imalatçı (A)'nın mal satın aldığı 

ÖTV mükelleflerinin vergi dairesine süresinde ibraz edilmiştir. İthal edilen malın kullanımına ilişkin YMM üretim 

raporu ise 2007 yılında kendisinin bağlı olduğu vergi dairesine süresinde ibraz edilmiştir. İmalatçı (A) indirimli 

teminattan yararlanabilmek amacıyla söz konusu raporların birer örneğini eklediği bir dilekçe ile bağlı bulunduğu 

vergi dairesine 2008 yılı ekim ayında başvuruda bulunmuştur. 

Buna göre, imalatçı (A)'nın 2008 yılında (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile 

değiştirilen ibare) %25 oranında indirimli teminattan yararlanabileceği azami miktar; 2006 takvim yılı 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
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raporlarında tecil-terkin kapsamında kullanıldığı tespit edilen 800 kg. ve 2007 takvim yılı raporlarında tecil-terkin 

kapsamında kullanıldığı tespit edilen 1.200 kg. olmak üzere, toplam 2.000 kg. olacaktır. 

Diğer taraftan, son iki takvim yılındaki vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarını ibraz 

ederek (EK:22) bilgi formunu alan imalatçılar takip eden takvim yılı veya yıllarında verecekleri söz konusu 

raporlara istinaden (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) %25 oranındaki 

indirimli teminattan yararlanmaya devam edeceklerdir.  

Bu uygulamadan takip eden yıllarda da yararlanmak isteyen imalatçılar, (EK:22) bilgi formuna esas teşkil 

eden son iki takvim yılını takip eden takvim yılına ilişkin vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim 

raporları ile birlikte kendilerinde mevcut bulunan (EK:22) bilgi formunu vergi dairelerine ibraz edeceklerdir.  

Vergi dairelerince, kendilerine ibraz edilen (EK:22) bilgi formunda varsa azami miktardan kullanılmayan 

miktarlar ile yeni ibraz edilen raporlarda yukarıda belirlendiği şekilde tecil-terkin uygulaması kapsamında 

kullanıldığı tespit edilen mal miktarları esas alınmak suretiyle imalatçılara (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 

A bölümü ile değiştirilen ibare) %25 oranında indirimli teminattan yararlanabilecekleri yeni bilgi formu 

düzenlenebilecektir. Vergi daireleri imalatçılardan aldıkları bilgi formlarını ise muhafaza edeceklerdir. 

Örnek 2: Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçı (A) için ilgili vergi dairesi, 2006 ve 2007 takvim yılı 

raporlarında tecil-terkin kapsamında kullanıldığı tespit edilen toplam 2.000 kg. için indirimli teminat kapsamında 

alınabilecek azami miktar tespiti yapmış ve imalatçı (A)'nın başvurusu üzerine (EK:22) bilgi formu düzenleyerek 

2008 yılı ekim ayında kendisine vermiştir. İmalatçı (A) 2006 yılı haziran ayında satın aldığı 2710.19.99.00.23 

G.T.İ.P. numarasında yer alan heavy neutral isimli baz yağından stokta kalan 300 kg. ve 2006 yılı ekim ayında 

ithal edilen aynı  maldan stokta kalan 300 kg.'ı tecil-terkin uygulaması kapsamında süresinde kauçuk imalinde 

kullanmıştır. ÖTV mükellefinden satın alınan  2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numaralı heavy neutral isimli baz yağın 

tecil-terkin uygulaması kapsamında üretimde kullanıldığına dair YMM üretim raporlarından, satın alınan mala 

ilişkin üretim raporu imalatçı (A)'nın mal satın aldığı ÖTV mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesine, ithal edilen 

malın kullanımına ilişkin üretim raporu ise kendisinin bağlı olduğu vergi dairesine, 2008 yılı mart ayında ibraz 

edilmiştir.  

İmalatçı (A), 2008 yılı mart ayında ibraz edilen YMM üretim raporları ve kullandığı (EK:22) bilgi formu 

ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak, (EK:22) bilgi formunun yenilenmesini talep etmiştir. Başvuru 

tarihi itibarı ile imalatçı (A)'nın (EK:22) bilgi formunda yer alan indirimli teminat kapsamında kalan miktar 500 

kg.'dır.  

Buna göre, imalatçı (A)'nın başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (24 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) %25 oranında indirimli teminattan yararlanabileceği azami miktar; 

2006 ve 2007 takvim yılı raporlarına istinaden verilmiş olan (EK:22) bilgi formunda yer alan indirimli teminat 

kapsamında azami miktardan kalan kısım olan 500 kg. ile 2008 yılı mart YMM üretim raporlarına istinaden tecil-

terkin kapsamında kullanıldığı tespit edilen 600 kg. olmak üzere toplam, 1.100 kg. olacaktır.  

İlgili vergi dairesince eski bilgi formunda yer alan indirimli teminat için kullanılmayan miktarların 

aktarılması suretiyle yeni (EK:22) bilgi formu düzenlenerek imalatçı (A)'ya verilecek ve imalatçı (A)'dan alınan 

eski bilgi formu ise muhafaza edilecektir. İndirimli teminat kapsamında alınabilecek azami miktarın tespiti 

amacıyla kullanılan geçmiş yıl raporları sonraki yıl azami miktarın tespitinde esas alınmayacaktır.  

Ayrıca, normal teminat veya indirimli teminat verilerek tecil edilen verginin terkin edilmesi sırasında, 

mükelleflerin vergi dairelerine gönderilen söz konusu raporlarına istinaden tecil edilen verginin kısmen terkin 

edilmesi ve bunlara ilişkin teminatların kısmen çözülmesi mümkün bulunmaktadır.  

c) Tecil edilen tutar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (11) 48 

inci maddesinde öngörülen tecil faizi hesaplanmayacaktır. (15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B/1.2. 

maddesi ile değiştirilen cümle) Bu kapsamda malın teslim edildiği dönem beyannamesine alıcının verdiği "Talep 

ve Taahhütname" ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için "Tecil -Terkin 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/4592da618adf637c86256aa4002edbf5/6445572322e5634386256aa9003caa48?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/4592da618adf637c86256aa4002edbf5/6445572322e5634386256aa9003caa48?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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Kapsamında (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) %25 Oranındaki İndirimli 

Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" nun satıcı tarafından aslının aynı olduğu kaşe tatbik edilip 

imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri eklenecektir.  

d) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.1/a maddesi ile bu bölüm yeniden düzenlenmiştir) Vergisi 

tecil edilerek satın alınan malların, tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatçı tarafından (I) 

sayılı listedeki mallar dışındaki malların üretiminde kullanılması zorunludur. (21 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin 1.1. bölümü ile değiştirilen cümle) Bu kullanımın, üretimin gerçekleştiği takvim yılını takip eden 

yılın Mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu 

raporun gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P. numarası bilgileri, bu malların stok 

bilgileri ve imal edilen malın teslim bilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, soyadı veya unvanı, teslim 

edilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenecek bilgileri) 

kapsaması zorunludur. YMM'ler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan 

mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalar, hesaplanacak 

gecikme faizi ve zamlarından mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Usulüne 

uygun düzenlenen raporun ibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan vergiden tecil edilen kısım düşüldükten 

sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde, tecil edilen vergi terkin edilecek ve teminat çözülecektir. Aynı yıl 

içerisinde farklı dönemlerdeki kullanımların, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen 

tek bir üretim raporu ile tevsik edilmesi de mümkün bulunmaktadır. 

(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alan veya ithal eden 

genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin %51'i veya daha fazlası bunlara ait olan 

kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan 

kuruluşların, bu malları, tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listedeki mallar 

dışındaki malların imalinde kullandıklarına dair kuruluş yetkililerince imzalanan bir yazıyı vergi dairesine ibraz 

etmeleri halinde, YMM üretim raporu aranmaksızın tecil edilen vergi terkin edilecektir.  

e) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.1/b maddesi ile bu bölüm yeniden düzenlenmiştir) (I) sayılı 

listenin (B) cetvelindeki malların ithalinin doğrudan imalatçılar tarafından yapılması ve imalatçının bu ürünleri (I) 

sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanacağını Tebliğ ekinde yer alan formu (EK: 14) vermek 

suretiyle beyan etmesi halinde, gümrük idaresi tarafından, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullanılmasına 

ilişkin olarak belirlediği ÖTV tutarı kadar teminat alınacaktır. Teminat alınmaması veya indirimli oranda teminat 

verilmesine dair yukarıda (b) bölümünde belirlenen uygulama ithalde alınacak teminat için de geçerlidir. İthal 

edilen malların ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listede yer almayan malların 

imalinde kullanılması halinde, kullanımın gerçekleştiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile vergi tahakkuk 

ettirilecektir. (15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B/1.3. maddesi ile değiştirilen cümle) Bu döneme ilişkin 

olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine yukarıda belirtilen "Talep ve Taahhütname" ile sanayi sicil 

belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için "Tecil -Terkin Kapsamında (24 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) %25 oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi 

Formu" nun onaylı örneği eklenecektir. Bu beyan üzerine Bakanlar Kurulu Kararına göre tecil edilmesi gereken 

kısım tecil edilecek, kalan kısım tahsil edilecektir. (21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 1.2. bölümü ile 

değiştirilen cümle) Tecil işleminin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar uygulama 

kapsamındaki kullanımın YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu 

raporun gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P. numarası bilgileri, bu malların stok 

bilgileri ve imal edilen malın teslim bilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, soyadı veya unvanı, teslim 

edilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenecek bilgileri) 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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kapsaması zorunludur. YMM'ler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan 

mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalar, hesaplanacak 

gecikme faizi ve zamlarından mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Usulüne 

uygun düzenlenen raporun ibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan vergiden tecil edilen kısım düşüldükten 

sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde terkin işlemi yapılacaktır. Aynı yıl içerisindeki farklı dönemlerde 

yapılan tecillerle ilgili olarak, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen tek bir üretim 

raporunun ibrazı halinde de terkin işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır. İthal edilen malların üretimde 

kullanıldığı dönemde YMM tarafından düzenlenen üretim raporunun da ibraz edilmesi suretiyle verginin 

tahakkuk, tahsil, tecil ve terkin işleminin aynı anda yaptırılması mümkündür. İthal edilen malların kullanımı 

sonucu tecil-terkin işlemlerinin yapıldığına dair vergi dairesi tarafından düzenlenecek olan formun (EK: 12) 

gümrük idaresine gönderilmesi üzerine gümrükte alınan teminat çözülecektir.  

f) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.1/c maddesi ile bu bölüm yeniden düzenlenmiştir) Tecil-

terkin uygulaması kapsamında satın alınan malların tecil tarihini veya bu kapsamda ithal edilen malların ithal 

tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanıldığının yukarıda belirtilen sürelerde YMM 

üretim raporuyla tevsik edilmemesi halinde, vergi dairelerince bu alıcı veya ithalatçılar vergi incelemesine sevk 

edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır.  

g) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.1/d maddesi ile eklenen alt bölüm) Alıcı veya ithalatçıların 

işi bırakmaları halinde, YMM üretim raporlarının işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde 

verilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü edilen raporları vergi dairesine vermeyen mükellefler de vergi 

dairelerince vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır.  

h) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.1/d maddesi ile eklenen alt bölüm) YMM üretim 

raporlarının yukarıdaki bölümlerde belirtilen sürelerde verilmemesi nedeniyle vergi incelemesine sevk edilen 

mükelleflerin, incelemeye sevkten sonra ibraz edecekleri raporları işleme konulmayacak, incelemeye sevki 

gerektiren tecil işlemlerinin terkini inceleme sonuçlanmadan yerine getirilmeyecektir. (14 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin 6 ncı bölümü eklenen cümle) YMM üretim raporlarını süresinde vermeyen mükelleflerin, haklarında 

vergi incelemesi başlatılmadan önce söz konusu raporları ilgili vergi dairelerine vermeleri halinde de bu raporlar 

işleme konulmayacak ve inceleme raporu sonucuna göre işlem tesis edilecektir. 

9. 1. 2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini  

ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV'nin 

ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu 

uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları mallar için söz konusudur. İhraç kaydıyla 

yapılacak teslimler için cins, nitelik veya miktar konusunda bir sınırlama yoktur.  

İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek faturada, mal bedeli 

üzerinden hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilecek ve faturaya: "ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin 2 numaralı 

fıkrası hükmüne göre ihraç edilmek üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılacaktır. Bu 

döneme ait ÖTV beyannamesinde, ihraç kaydıyla yapılan teslim bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan, ancak 

ihracatçıdan tahsil edilmeyen ÖTV de beyan edilecektir. Vergi daireleri mükellefin bu beyanına göre gerekli 

tarhiyat işlemini yaptıktan sonra, ihraç kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil edecektir.  

(14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 4 üncü bölümü değişen paragraf) İhraç kaydıyla teslim edilen 

malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, 

tecil edilen vergi, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin [(II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki 

malların serbest bölgeden ihracında ayrıca "Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim 

(EK:20)" ile giriş ve çıkışla ilgili serbest bölge işlem formlarının] aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da 

yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği vergi dairesine verilmek suretiyle terkin edilecektir. Bu 

malların serbest bölgelerden ihracında vergi dairelerinin terkin işleminden önce, ihraç edilen malların serbest 

bölgeye girişi ve serbest bölgeden yurt dışına çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem formlarındaki bilgilerin ilgili 

serbest bölge müdürlüğünden teyidini almaları şarttır. 
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http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/dd5fcce518efe10380256bd200412f62?OpenDocument
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İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil edilen vergi, vade tarihinden 

itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden 

tahsil edilecektir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle süresinde 

gerçekleşmemiş olması halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci 

maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilecektir.  

  

10. VERGİNİN MATRAHI  

  

ÖTV Kanununun 11 inci maddesinde verginin matrahının; bu Kanuna ekli (II), (III) (tütün mamulleri 

hariç) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalinde, ilk iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak 

üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır. (III) sayılı listedeki mallardan 

tütün mamullerinde ise ÖTV'nin matrahı, bu mamullerin nihai tüketicilere perakende satış fiyatı olarak 

belirlenmiştir. Anılan maddede, (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarları belirleneceği hükme 

bağlanmıştır.  

ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun (12)20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı tabiidir. KDV matrahı, teslim veya ithal edilen malın bedeli 

ile birlikte vergi, resim, harç, pay ve fon gibi unsurları da kapsadığından, yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilen 

KDV matrahına ÖTV de dahil olacaktır.  

  

11. ÖTV ORANLARI VEYA TUTARLARI  

(15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B/2. maddesi ile değiştirilen paragraf) ÖTV Kanununun 12 

nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve 

oranlarda ÖTV alınacağı hükme bağlanmış olup, (I) sayılı listedeki mallar için litre, kilogram ve standart 

metreküp birimleri itibarıyla maktu vergi tutarları, (III) sayılı listelerdeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ve 

nispi vergi oranları, (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için ise nispi vergi oranları belirlenmiştir." 

  

(3 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 3 üncü maddesi ile eklenen paragraflar) 30/11/2002 tarihli ve 

2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki Kararın 4 üncü maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin 

(B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde imal edilen 

ürünün tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanması öngörülmüştür.  

Anılan Kararnamenin 4. maddesi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 

  

a) (2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi ile belirlenen uygulamadan 

"sanayi sicil belgesi"ni haiz imalatçılar yararlanacaktır. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçılar, (I) sayılı 

listenin (B) cetvelindeki malları ithalatçılar veya rafineriler dahil imalatçılardan alımında, ekte bir örneği olan 

(EK:13) "Talep ve Taahhütname" ile birlikte sanayi sicil belgelerinin noter veya yeminli mali müşavir tarafından 

onaylanmış bir örneğini ÖTV mükellefine vereceklerdir.  

b) ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla 

kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği tutara göre ÖTV hesaplayarak beyannamelerinin ilgili bölümünde beyan 

edip ödeyeceklerdir. 

(21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2.1. bölümü ile eklenen paragraflar) Diğer taraftan 4760 sayılı 

ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca, bu Kararname kapsamında teslim edilecek mallar 

için ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malların normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki fark ve bu 

farkın 12 aylık gecikme faizinin tutarı toplamı kadar teminat alınması uygun görülmüştür. Buna göre söz konusu 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/4592da618adf637c86256aa4002edbf5/77f84f3858240c4786256aa9003caa58?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/4592da618adf637c86256aa4002edbf5/6445572322e5634386256aa9003caa48?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/4592da618adf637c86256aa4002edbf5/6445572322e5634386256aa9003caa48?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/7d239cddfc64bfc780256bd2004158a0?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIVsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/0fe7ea4c08e2e86e86256aa4002edc73/48d71393eacd2dab86256aa8003f0330?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/0fe7ea4c08e2e86e86256aa4002edc73/a8cf2b03d9b7485d86256aa8003f0357?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/92ec12200b9eec7a80256bd200416662?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/92ec12200b9eec7a80256bd200416662?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIVsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/a89134aca2441d2680256bd2003b69dc/c5aa6890aeaf744780256c9a00444e91?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/otvteb1ek13?OpenPage
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Kararname kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyanname ile birlikte satıcının bağlı olduğu vergi dairesine 

teminat verilecektir. Genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin %51'i veya daha fazlası 

bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası 

kamuya ait olan kuruluşların bu kapsamda yaptıkları mal teslimlerinde veya mal alışlarında teminat 

aranmayacaktır.  

Öte yandan, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim 

raporlarında söz konusu uygulama kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı 

belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yukarıda 

belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen 

ibare) "% 25" i kadar teminat verilmek suretiyle bu uygulama uyarınca mal teslimi yapılabilecektir. İndirimli 

teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden mükelleflerin teslim ettikleri mal miktarı için (24 Seri 

No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) % 25 oranında teminat verilmek suretiyle 

Kararname uygulamasından yararlanılabilecektir. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları, aynı cetvelde yer alan 

malların üretiminde kullandığını tevsik edemeyen imalatçıların Kararname uygulaması kapsamında yapılan mal 

teslimlerinde (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) % 25 oranında indirimli 

teminat uygulamasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır. 

İmalatçılar, indirimli teminattan yararlanabilmek amacıyla bir dilekçe ekine ekleyecekleri söz konusu 

raporların birer örnekleri ile bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuracaklardır. Bu başvuru üzerine, vergi 

dairesi ÖTV mükellefi satıcıların vergi dairelerinden söz konusu raporlar uyarınca Kararname uygulaması 

kapsamında gerçekleşen kullanım miktarlarına dair teyit alarak, imalatçıların indirimli teminattan 

yararlanabilecekleri azami miktarı hesaplayacak ve bu Tebliğ ekinde (EK:23) olarak yer alan "2002/4930 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü Maddesi Kapsamında (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile 

değiştirilen ibare) % 25 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu"nu düzenleyerek 

imalatçılara verecektir.  

İmalatçılar, ÖTV mükelleflerine bu formu ibraz ederek işlem yaptırmak suretiyle indirimli teminattan 

yararlanabileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri mal teslimi sırasında teslim yapılan miktarla sınırlı 

olmak üzere, ÖTV mükelleflerince doldurulup kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen 

belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası ÖTV mükellefine verilecektir.  

Diğer yandan, indirimli teminattan yararlanabilecek olan imalatçıların, Kararname kapsamında 

kullanacakları malları doğrudan ithal etmeleri halinde, vergi dairesinden alınan formu gümrük idaresine ibraz 

etmek suretiyle ithal ettikleri mal miktarı için (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen 

ibare) % 25 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirmeleri mümkündür. Söz konusu formun ilgili 

bölümleri ithalat sırasında ithal edilen miktarla sınırlı olmak üzere, gümrük idaresince doldurulup mühür tatbik 

edilerek onaylanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir 

nüshası gümrük idaresine verilecektir. 

  

(EK:23) bilgi formundaki indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarın aşılması halinde, aşılan 

kısım için indirimli teminattan yararlanılamayacağı tabiidir.  

Örnek 1: Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçı (A) Kararname uygulaması kapsamında (I) sayılı listenin 

(B) cetvelinde 3814.00.90 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve ticari ismi tiner olan malın imalinde kullanmak üzere 

aynı cetvelin 2710.11.21.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan white spirit isimli maldan 2008 yılı Aralık ayında 

800 kg., 2009 yılı Ocak ayında 700 kg., Haziran ayında 600 kg. satın almış, 2009 yılının Ekim ayında ise 500 kg. 

ithal etmiştir. 2008 yılı Aralık ayında satın alınan mal ve 2009 yılının Ocak ayında satın alınan malın tamamı ile 

2009 yılı Haziran ayında satın alınan malın 500 kg.'ı süresinde tiner imalinde kullanılmıştır. 2008 yılı ve 2009 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
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yılında satın alınan 2710.11.21.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan white spirit isimli malın Kararname 

uygulaması kapsamında kullanıldığına dair YMM üretim raporları, 2009 ve 2010 yıllarında imalatçı (A)'nın mal 

satın aldığı ÖTV mükellefinin vergi dairesine süresinde ibraz edilmiştir. İmalatçı (A) indirimli teminattan 

yararlanabilmek amacıyla söz konusu raporların birer örneğini eklediği bir dilekçe ile bağlı bulunduğu vergi 

dairesine 2011 yılı Ocak ayında başvuruda bulunmuştur. 

Buna göre, imalatçı (A)'nın 2011 yılında (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile 

değiştirilen ibare) %25 oranında indirimli teminattan yararlanabileceği azami miktar; 2009 takvim yılı 

raporlarında Kararname kapsamında kullanıldığı tespit edilen 800 kg. ve 2010 takvim yılı raporlarında Kararname 

kapsamında kullanıldığı tespit edilen 1.200 kg. olmak üzere, toplam 2.000 kg. olacaktır. 

Diğer taraftan, son iki takvim yılındaki vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarını ibraz 

ederek (EK:23) bilgi formunu alan imalatçılar takip eden takvim yılı veya yıllarında verecekleri söz konusu 

raporlara istinaden (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) %25 oranındaki 

indirimli teminattan yararlanmaya devam edeceklerdir.  

Bu uygulamadan takip eden yıllarda da yararlanmak isteyen imalatçılar, (EK:23) bilgi formuna esas teşkil 

eden son iki takvim yılını takip eden takvim yılına ilişkin vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim 

raporları ile birlikte kendilerinde mevcut bulunan (EK:23) bilgi formunu vergi dairelerine ibraz edeceklerdir.  

  

Vergi dairelerince, kendilerine ibraz edilen (EK:23) bilgi formunda varsa azami miktardan kullanılmayan 

miktarlar ile yeni ibraz edilen raporlarda yukarıda belirlendiği şekilde Kararname uygulaması kapsamında 

kullanıldığı tespit edilen mal miktarları esas alınmak suretiyle imalatçılara (24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 

A bölümü ile değiştirilen ibare) %25 oranında indirimli teminattan yararlanabilecekleri yeni bilgi formu 

düzenlenebilecektir. Vergi daireleri imalatçılardan aldıkları bilgi formlarını ise muhafaza edeceklerdir. 

Örnek 2: Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçı (A) için ilgili vergi dairesi, 2009 ve 2010 takvim yılı 

raporlarında Kararname kapsamında kullanıldığı tespit edilen toplam 2.000 kg. için indirimli teminat kapsamında 

alınabilecek azami miktar tespiti yapmış ve imalatçı (A)'nın başvurusu üzerine (EK:23) bilgi formu düzenleyerek 

2011 yılı Ocak ayında kendisine vermiştir. İmalatçı (A) 2009 yılı Haziran ayında satın aldığı 2710.11.21.00.00 

G.T.İ.P. numarasında yer alan white spirit isimli maldan stokta kalan 100 kg. ve 2009 yılı Ekim ayında ithal edilen 

aynı  maldan 500 kg.'ı Kararname uygulaması kapsamında süresinde tiner imalinde kullanmıştır. 2710.11.21.00.00 

G.T.İ.P. numarasında yer alan white spirit isimli malın Kararname uygulaması kapsamında üretimde kullanıldığına 

dair YMM üretim raporu imalatçı (A)'nın mal satın aldığı ÖTV mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesine, ithal 

edilen söz konusu malın kullanımına ilişkin üretim raporu ise kendisinin bağlı olduğu vergi dairesine 2011 yılı 

Mart ayında ibraz edilmiştir.  

  

İmalatçı (A), 2011 yılı Mart ayında ibraz edilen YMM üretim raporları ve kullandığı (EK:23) bilgi formu 

ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak, (EK:23) bilgi formunun yenilenmesini talep etmiştir. Başvuru 

tarihi itibarı ile imalatçı (A)'nın (EK:23) bilgi formunda yer alan indirimli teminat kapsamında kalan miktar 500 

kg.'dır.  

  

Buna göre, imalatçı (A)'nın başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (24 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin A bölümü ile değiştirilen ibare) % 25  oranında indirimli teminattan yararlanabileceği azami miktar; 

2009 ve 2010 takvim yılı raporlarına istinaden verilmiş olan (EK:23) bilgi formunda yer alan indirimli teminat 

kapsamında azami miktardan kalan kısım olan 500 kg. ile 2011 yılı Mart YMM üretim raporlarına istinaden 

Kararname kapsamında kullanıldığı tespit edilen 600 kg. olmak üzere toplam 1.100 kg. olacaktır.  
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İlgili vergi dairesince eski bilgi formunda yer alan indirimli teminat için kullanılmayan miktarların 

aktarılması suretiyle yeni (EK:23) bilgi formu düzenlenerek imalatçı (A)'ya verilecek ve imalatçı (A)'dan alınan 

eski bilgi formu ise muhafaza edilecektir. İndirimli teminat kapsamında alınabilecek azami miktarın tespiti 

amacıyla kullanılan geçmiş yıl raporları sonraki yıl azami miktarın tespitinde esas alınmayacaktır.  

  

Ayrıca, normal teminat veya indirimli teminat verilerek Kararname kapsamında satın alınan veya ithal 

edilen mallara ilişkin teminatların, söz konusu raporlara istinaden kısmen çözülmesi mümkün bulunmaktadır.  

c) Alıcının verdiği Tebliğ ekindeki (EK:13) "Talep ve Taahhütname"nin aslı ile sanayi sicil belgesinin 

ÖTV mükellefi tarafından kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri malın teslim edildiği 

dönem beyannamesiyle birlikte vergi dairesine verilecektir. 

d) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.2/a maddesi ile bu bölüm yeniden düzenlenmiştir) Söz 

konusu uygulamadan yararlanılabilmesi için, satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihini 

takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması zorunludur. Bu 

kullanımın, üretimin gerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından 

düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. (21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2.2. bölümü 

ile eklenen cümleler) Bu raporun gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P. numarası 

bilgileri, bu malların stok bilgileri ve imal edilen malın teslim bilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, 

soyadı veya unvanı, teslim edilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresi 

Başkanlığınca istenecek bilgileri) kapsaması zorunludur. YMM'ler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, 

tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, 

kesilecek cezalar, hesaplanacak gecikme faizi ve zamlarından mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen 

sorumlu tutulurlar. Usulüne uygun düzenlenen raporun ibrazı, üretimde kullanılan ve üretilen malın tesliminde 

ödenmesi gereken vergi varsa bu verginin ödenmesi üzerine Kararname kapsamında alınan teminat çözülecektir. 

Aynı yıl içerisinde farklı dönemlerdeki kullanımların, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından 

düzenlenen tek bir üretim raporu ile tevsik edilmesi de mümkün bulunmaktadır. 

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayesinin %51'i veya daha fazlası bunlara ait olan 

kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan 

kuruluşların, bu malları satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ayı geçmemek üzere (B) 

cetvelindeki malların imalinde kullandıklarına dair kurum yetkililerince imzalanan bir yazıyı, kullanımı takip eden 

ay başından itibaren 1 ay içinde vergi dairesine ibraz etmeleri halinde YMM üretim raporu aranmayacaktır. 

e) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.2/b maddesi ile bu bölüm yeniden düzenlenmiştir) Söz 

konusu uygulama kapsamında satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihini takip eden ay 

başından itibaren 12 ay içinde (B) cetvelindeki malların imalinde kullanıldığının, yukarıdaki (d) bölümünde 

belirtilen sürede YMM üretim raporu ile tevsik edilmemesi halinde, vergi dairelerince bu alıcı veya ithalatçılar 

vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

f) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.2/c maddesi ile eklenen alt bölüm) Alıcı veya ithalatçıların 

işi bırakmaları halinde, YMM üretim raporlarının işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde 

verilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü edilen raporları vergi dairesine vermeyen mükellefler de vergi 

dairelerince vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır.  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/otvteb1ek13?OpenPage
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g) (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin A.2/c maddesi ile eklenen alt bölüm) YMM üretim 

raporlarının yukarıdaki bölümlerde belirtilen sürelerde verilmemesi nedeniyle vergi incelemesine sevk edilen 

mükelleflerin, incelemeye sevkten sonra ibraz edecekleri raporları işleme konulmayacak ve inceleme raporu 

sonucuna göre işlem yapılacaktır. (14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 6 ncı bölümü eklenen cümle) YMM 

üretim raporlarını süresinde vermeyen mükelleflerin, haklarında vergi incelemesi başlatılmadan önce söz konusu 

raporları ilgili vergi dairelerine vermeleri halinde de bu raporlar işleme konulmayacak ve inceleme raporu 

sonucuna göre işlem tesis edilecektir. 

12. VERGİLENDİRME  

12. 1. Vergilendirme Dönemi  

Kanunun 14 üncü maddesinde, mal grupları itibarıyla iki ayrı vergilendirme dönemi tespit edilmiştir. 

Buna göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve 

kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerden oluşmaktadır. (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı 

listede yer alan mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların tesliminde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan 

takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir.  

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlarda ise vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk 

iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve ödenmesi gerekmektedir.  

12. 2. Beyan Esası  

ÖTV mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunacaktır.  

(27 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (b) bölümü ile değiştirilen paragraf) (II) sayılı listedeki kayıt ve 

tescile tabi olan malların mükellefleri hariç olmak üzere ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye 

tabi işlemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadırlar. Ancak, müzayede 

suretiyle satış yapanlar, kendilerine Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca vergi sorumluluğu yüklenenler ile faal 

mükellefiyeti bulunmayanlardan Kanunun 13 üncü maddesinin 4 ve 5 numaralı fıkrası uyarınca mükellefiyet tesis 

ettirilenlerin, vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak beyanname verme 

zorunlulukları yoktur. 

Malın ithalinde ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanarak gümrük mevzuatına göre kabul edilen 

beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük 

müşavirine tebliğ edilecektir.  

12. 2. 1. Beyanname Verme Zamanı  

Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallara ait (1) numaralı ÖTV beyannamesi, vergilendirme dönemini 

izleyen 10 uncu günü akşamına kadar; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait (2B) 

numaralı, (III) sayılı listedeki mallara ait (3) numaralı ve (IV) sayılı listedeki mallara ait (4) numaralı ÖTV 

beyannameleri ise vergilendirme dönemini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı 

bulunulan vergi dairesine verilecektir.  

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında düzenlenecek (2A) numaralı 

ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, bu işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, 

birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilecektir. Bu mallar için ilk 

iktisap işleminden sonra vade farkı uygulanması halinde, vade farkı üzerinden hesaplanacak vergi, ilk iktisaptaki 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/e3fe0c8a18b683bb80256bd2004185be?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIVsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
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beyannameye atıfta bulunularak, bu beyanname bilgilerine göre düzenlenecek beyanname ile aynı vergi dairesine 

beyan edilecek ve ödenecektir. Vade farkı için düzenlenen beyannamede matrah olarak tahakkuk ettirilen vade 

farkının yazılacağı tabiidir.  

(15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin B/3. maddesi ile eklenen paragraf) Elektronik ortamda veya 

kağıt ortamda verilen beyannamelerde  matrah ve vergi tutarı dışında, G.T.İ.P. numaralarını, mal ölçü birimlerini, 

açıklama ve eklerdeki bilgileri doğru olarak beyan etmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır. 

Öte yandan, ÖTV Kanununun 14 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye 

dayanılarak, sürekli ÖTV mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayan kişi veya kurumların müzayede suretiyle 

yaptıkları satışlardan doğan vergiyi, satış bedelini tahsil ettikleri gün mesai saati bitimine kadar beyan etmeleri ve 

vergiyi de bu süre içinde ödemeleri uygun görülmüştür. (22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin C/a bölümü ile 4 

üncü paragrafının ilk cümlesinden sonra gelen cümleler tebliğ metninden çıkarılmıştır.)  

12.3. Bildirimler (20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2/a maddesi ile değiştirilen bölüm) 

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı 

listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanlar, bir ay içinde ithal ettikleri ÖTV'ye tabi mallarla 

ilgili (EK: 6, EK: 7, EK: 8, EK: 9 ve EK: 10) bildirim formlarını, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar 

Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi 

Dairesine göndereceklerdir.  

  

Bu amaçla söz konusu malları ithal eden mükellefler, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre 

alacaklardır. Şifre alınabilmesi için Tebliğ ekindeki (EK: 15 ve EK: 16) İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru 

Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" 

adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve KDV 

yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve 

kullanıcı kodu verilecektir. 

  

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve 

kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesine gönderilecektir. 

Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen 

bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir.  

  

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı 

listedeki malların ithalini yapanların aynı zamanda söz konusu malların imalatçısı olarak ÖTV mükellefiyeti 

bulunması ve bu mükellefiyet kapsamında ÖTV beyannamesi vermesi, ithal ettiği mallar itibariyle ilgili ÖTV 

bildirimlerini vermesine engel teşkil etmemektedir. 

  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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Kanununa ekli (III) sayılı listedeki alkollü içkiler ve tütün mamulleri ithalatı yapanların, herhangi bir 

vergilendirme döneminde ithalatları olmasa dahi bildirim vermeleri zorunludur. Ancak (II) sayılı listedeki 

mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) sayılı listedeki kolalı gazoz ve (IV) sayılı listedeki malların 

ithalatçılarının, ithalatları bulunmadığı aylar için bildirim vermeleri gerekmemektedir. 

Yukarıda belirtilen bildirim formlarını süresinde göndermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır. 

12. 4. Tarh İşlemleri  

12. 4. 1. Tarh Yeri  

ÖTV, mükellefin KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından tarh olunacaktır.  

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında vergi, beyannamenin verildiği 

vergi dairesince tarh edilecektir.  

Malın ithalinde alınan vergi ilgili gümrük idaresince hesaplanır. İthalat vergilerine tabi olmayan ithalata 

ait vergi ise, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu 

tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir.  

12. 4. 2. Tarhiyatın Muhatabı  

ÖTV bu vergiye mükellef olan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunur. Şu kadar ki;  

a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere 

ortaklardan herhangi biri,  

b) Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması 

veya Maliye Bakanlığınca gerekli görülen hallerde vergi sorumluları,  

tarhiyata muhatap tutulurlar.  

2. 4. 3. Tarh Zamanı  

Bu Kanuna ekli (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 

tescile tabi olmayanlar için ÖTV, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse tarhiyatla 

görevli vergi dairesine geldiği tarihi takip eden 7 gün içinde tarh edilecektir.  

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait ÖTV, beyannamenin verildiği anda tarh edilecektir.  

12. 5. Verginin Ödenmesi  

Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ÖTV'yi beyanname verme süresi içinde 

ödeyeceklerdir.  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIIsayililiste?OpenPage
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Malın ithalinde alınan ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanacak ve gümrük mevzuatına göre kabul 

edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük 

müşavirine tebliğ edilecektir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve 

esaslar uygulanacaktır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenecektir. İthalat vergilerine tabi olmayan 

mallara ait ÖTV ise gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihindeki 

esaslara göre, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir.  

(22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin C/b bölümü ile 3 üncü paragraf değiştirilmiş, 4 üncü paragraf 

ise Tebliğ metninden çıkarılmıştır.) Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtlarda 

ÖTV'nin, beyannamenin verildiği günde ödenmesi gerekmektedir. Ancak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 

üncü maddesinin 5 inci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından satılan araçlara ait ÖTV'nin, beyannamenin verildiği günü takip eden 15 inci günün akşamına kadar 

ödenmesi uygun görülmüştür.   

13. VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ 

ÖTV Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura 

veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecektir. Örneğin satış fiyatı 260.000.000 TL. olan bir malın faturası 

aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.  

Satış bedeli                 : 260.000.000.-  

 

ÖTV (% 6,7)               : 17.420.000.-  

 

Toplam                        : 277.420.000.-  

 

KDV (%18)                : 49.935.600.-  

 

GENEL TOPLAM     : 327.355.600.-  

Öte yandan 22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde (13), perakende mal satışı yapanlar 

ile hizmet ifa edenlerin mal satışlarına ve hizmetlerine ait etiket ve listelerdeki fiyatların KDV dahil tek tutar 

olarak ifade edileceği, yapılan teslim veya hizmetler için düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda KDV'nin 

ayrıca gösterilmeyip, bedelin KDV dahil tek tutar olarak ifade edileceği, belgede "KDV DAHİLDİR" ibareli şerh 

bulunacağı belirtilmiştir.  

Ancak ÖTV uygulanmamış olan malların perakende tesliminin söz konusu olduğu hallerde, mükellefçe 

düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda ÖTV'nin ve KDV'nin ayrıca gösterilmesi uygun görülmüştür.  

Diğer taraftan ÖTV kapsamına giren malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede suretiyle satışlarında 

düzenlenecek olan belgelerde de ÖTV'nin ayrıca gösterileceği tabiidir.  

14. VERGİ İNDİRİMİ  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/d700986e07c58fd580256bd20041954e?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/6de3809f533da31d86256aa4002edc71/dea30fefa60929c586256aa8003ed347?OpenDocument
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ÖTV Kanununun 9 uncu maddesiyle, vergiye tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın 

imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV'nin her mal için bir 

kez uygulanması öngörülmüştür. Örneğin; (I) sayılı listede yer alan baz yağın ÖTV mükellefinden satın 

alınmasında ödenen vergi, bundan imal edilen madeni yağın teslimi dolayısıyla vergi dairesine beyan edilip 

ödenecek olan vergiden indirilecektir. İthal edilen baz yağın madeni yağ imalinde kullanılması halinde ise, ÖTV 

Kanununun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca ÖTV hesaplanmayacağından, imal 

edilen madeni yağın tesliminde ödenecek ÖTV'den bir indirim yapılması söz konusu olmayacaktır.  

15. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ (14 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin 10 uncu bölümü ile değişen bölüm) 

15.1. Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi, İşlemden Vazgeçilmesi veya ÖTV Matrahının 

Değişmesi 

ÖTV Kanununun 15 inci maddesine göre, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun 

kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür 

belgelerde ÖTV gösterenler, söz konusu vergileri beyan ve ödemekle mükelleftirler. Aynı şekilde Kanuna göre 

borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı fatura ve benzeri belgelerde gösteren mükellefler de bu 

belgelerde gösterilen vergi tutarını beyan etmek ve ödemek zorundadırlar. 

Kanunun 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun• 

hükümleri saklı kalmak üzere (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi tabi olan malların kayıt ve tescil edildikten 

sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer 

nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi 

işlemleri yapmış olan mükelleflerin; bunlarla ilgili borçlandığı veya ödediği vergiler için değişikliğin mahiyetine 

uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecekleri, bu vergiden mahsup 

edebilecekleri veya iade talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 

mallar için dönem şartı aranmayacaktır. Ancak madde hükmüne göre bu şekilde işlem yapılabilmesi için, iade 

olunan malların işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin 

defter kayıtları, belgeler ve beyannamede gösterilmesi gerekmektedir. 

İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan ÖTV, Gümrük Kanununa göre bu vergiye muhatap olanlara 

iade edilecektir. 

 Bu hükmün uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar ile diğer mallar 

için aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır. 

15.1.1. (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Araçlarla İlgili Düzeltme İşlemleri 

Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlarla ilgili düzeltme işlemleri, bu araçların kayıt ve tescilinden önce 

veya sonra iade edilmesine bağlı olarak aşağıdaki bölümlerde yapılan açıklamalara göre yerine getirilecektir. 

15.1.1.1. Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme 

Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabından sonra, kayıt ve tescil 

edilmeksizin iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi sebebiyle düzeltme ve iade talep 

edilmesi durumunda, iadenin 4077 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılması şartı bulunmamaktadır. 

Bu durumda;  

- (22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin C/c bölümü ile ibare Tebliğ metninden çıkarılmıştır.)  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/c2bb9bfd58dd7f7480256bd200413ccc?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTVIsayililiste?OpenPage
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/5d592e02233a8f2c80256bd20040cc58?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/5d592e02233a8f2c80256bd20040cc58?OpenDocument
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028#_ftn1
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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- Aracın iptal edilen satış faturasının birinci nüshasının ve aracın alıcıya teslim edildikten sonra iade 

edilmesi halinde, iade edilen aracın işletme aktifine girdiğine dair yasal defter kaydının tespiti, 

- ÖTV'nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının kimlik, adres ve 

telefon bilgilerinin yer aldığı alıcı tarafından da imzalanmış olan tutanak,  

- Mükellefin düzeltme ve iade talebini belirten dilekçe, 

mükellefin vergi beyanında bulunduğu vergi dairesine verilecektir. Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi 

veya iadesi talep edilen (22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin C/c bölümü ile değiştirilen ibare) verginin 

ödendiği sorgulanmak suretiyle düzeltme veya iade talebi yerine getirilecektir. 

15.1.1.2. Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme 

ÖTV Kanununun 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 

araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi halinde beyan edilen 

ÖTV'nin düzeltilebilmesi için, bu iadenin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre 

yapılmış olması gerekmektedir. 

4077 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da 

reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde 

tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından 

değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik 

eksiklikleri içeren malların ayıplı mal kabul edileceği belirtilmiştir. Bu hükme göre tüketici, malın teslim 

tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlü olup, bu durumda, bedel iadesini de 

içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz 

onarım isteme haklarına sahip bulunmaktadır. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle 

yükümlüdür. Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun süre sorumluluk 

üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim 

tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabiidir. 

İlk iktisabı yapılarak kayıt ve tescil ettirilen aracın, 4077 sayılı Kanunun bahsi geçen hükümleri 

kapsamında iade edilmesi konusunda satıcı ile alıcının kendi aralarında sulh olmaları halinde, bu durum, taraflar 

arasında düzenlenecek ayrıntılı bir tutanak veya sözleşme ile tevsik edilmek şartıyla ÖTV Kanununun 15 inci 

maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında düzeltme işlemi yapılabilecektir. Söz konusu tutanak/sözleşmede iade 

gerekçesinin açıkça belirtilmesi, iadenin garanti süresi içinde meydana gelen arıza veya arızalar nedeniyle veya 

tamir için gereken iş gününün aşılması ya da aracın tamir edilemez olduğunun tespitinden dolayı istenmesi 

halinde, buna ilişkin teknik raporların da söz konusu tutanak/sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir. 

Taraflar arasında sulh olmaması ve iadenin "Tüketici Mahkemeleri" veya "Tüketici Sorunları Hakem 

Heyetleri"nin verdiği karar üzerine gerçekleşmesi halinde de Kanunun 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası 

uyarınca beyan edilen ÖTV  düzeltilebilecektir. 

Bu açıklamalara göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki malların kayıt ve tescil edildikten sonra 

4077 sayılı Kanun hükümlerine göre iadesi durumunda; 

- İadenin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair ispat 

edici belgenin (satıcı ve alıcı arasında düzenlenen ayrıntılı tutanak/sözleşme, teknik rapor, Tüketici Mahkemesi 

veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı) aslı veya noter onaylı örneği, 

- Alıcı adına yapılan kayıt ve tescil işleminin iptaline ilişkin "trafikten çekilmiştir" kaydı düşülen tescil 

belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument


  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             24.07.2014/155-35 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT  

- ÖTV'nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının kimlik, adres ve 

telefon bilgilerinin yer aldığı alıcının da imzası bulunan tutanak,  

- Aracın satış faturasının satıcıdaki nüshası ile iade edilen aracın işletme aktifine girdiğine dair yasal 

defter kaydı ile tespiti, 

- Aracın ilk iktisabında beyan edilen ÖTV'nin ödendiğine dair vergi makbuzunun fotokopisi, 

- Mükellefin düzeltme ve iade talebini belirten dilekçe, 

vergi dairesine verilecektir. Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi ve iadesi talep edilen verginin 

ödendiğinin kayıtlardan tespit edilmek suretiyle, düzeltme ve iade talebi, miktarına bakılmaksızın inceleme veya 

teminat aranılmadan yerine getirilecektir. 

ÖTV Kanununun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendine göre, 4077 sayılı Kanun hükümleri 

kapsamında iade edilmek suretiyle ÖTV'si düzeltilen kayıt ve tescil edilmiş araçların, kullanılmak üzere motorlu 

araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife 

alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi ilk iktisap sayıldığından ÖTV'ye tabi tutulacaktır. 

Öte yandan ÖTV Kanununun 2 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre trampa iki ayrı teslim 

hükmünde olduğundan, kayıt ve tescil edilmeden önce veya edildikten sonra satıcısına iade edilen ve ÖTV'si 

düzeltilen araç yerine ilk iktisabı yapılan araç için ÖTV uygulanacağı tabiidir.  

15.1.2. Diğer Mallarla İlgili Düzeltme İşlemleri 

Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar dışında, malların iadesi, işlemin 

gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçilmesi durumunda, mallar alıcıya teslim edilmişse iade edilen malların 

ÖTV mükellefinin işletmesine girmesi, ÖTV tahsil edilmişse alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları 

ve belgelerde gösterilmesi şartıyla düzeltme işlemi; fazla veya yersiz tahsil edilen ÖTV'nin, bu durumun ortaya 

çıktığı döneme ait beyannamede "İndirimler" bölümüne yazılması suretiyle yapılacaktır. Bu durumun ortaya 

çıktığı döneme ait beyannamede hesaplanan ÖTV olmaması veya hesaplanan ÖTV'nin indirilecek ÖTV'den az 

olması halinde, indirilemeyen ÖTV tutarının, vergi dairesine verilecek bir dilekçeyle bu dönemdeki veya gelecek 

dönemlerdeki vergi (ÖTV dahil) borçlarına mahsubu ya da nakden iadesi talep edilebilecektir. 

Vergi dairesine verilecek dilekçe ile talep edilen mahsup veya iade işlemi, mahsubu veya iadesi talep 

edilen verginin beyan edilip ödendiğinin ilgili dönem ÖTV beyannamesi ve vergi dairesi kayıtlarından tespit 

edilmesi şartıyla yerine getirilecektir. 

15.2. İlk İktisabında İstisna Uygulanan Taşıtlarda Vergileme 

ÖTV Kanununun 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince, (II) sayılı 

listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında ÖTV istisnasından yararlananların, bu taşıtı 

istisnadan yararlanmayan bir kişi veya kuruma devretmesi halinde, bu devir dolayısıyla istisnadan yararlanmayan 

ve adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, kayıt ve tescil tarihindeki orana göre, 

bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılacak olan ÖTV tahsil edilecektir.  

Anılan maddenin 3 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, bu işlemde 

vergileme, alıcının beyanname vermesi suretiyle yapılacaktır. Buna göre ilk iktisabında istisna uygulanan motorlu 

taşıtların, istisnadan yararlanmayan kişi veya kurumlarca iktisabından önce, alıcılar tarafından (22 Seri No.lu 

ÖTV Genel Tebliğinin C/d bölümü ile değiştirilen ibare) Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" 

adresindeki Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları bölümünde yer alan 2A numaralı ÖTV 

beyannamesinin (A4) kağıdı boyutundaki çıktısı düzenlenerek, bu işlemin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/d700986e07c58fd580256bd20041954e?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilecek ve 

vergi ödenecektir. Beyannamede matrah olarak, aracın istisnadan yararlanılarak ilk iktisabındaki matrah; oran 

olarak ise istisnadan yararlanmayan alıcının iktisabı tarihinde geçerli olan oran yazılarak vergi hesaplanacaktır. 

Ancak ilk iktisabında istisna uygulanan söz konusu taşıt araçlarının, veraset yoluyla intikallerinde ve 

5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (f) bendi ile eklenen hüküm uyarınca Kanunun 7 nci maddesinin 2 

numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl tescilli 

kaldıktan sonra elden çıkarılmasında bu hüküm uygulanmayacaktır. Aynı şekilde Kanunun 7 nci maddesinin 2 

numaralı fıkrası kapsamında istisnadan yararlanılarak iktisap edilen araçların veraset yoluyla ÖTV 

uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin 

bitimine kadar varisler adına kayıt ve tescilli kalmak koşuluyla üçüncü kişilere satışında da ÖTV uygulanmayacağı 

tabiidir." 

15.3. Taşıt Araçlarının Tadilatında Vergileme 

15.3.1. Kayıt ve Tescil Edilmeden Önce Tadilat Yapılan Araçların İlk İktisabında Vergilendirme 

ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 

mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı vergiye tabi tutulmuştur. Kanunun 2 nci maddesinin 1 numaralı 

fıkrasının (b) bendinde ilk iktisap ifadesi; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş 

olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, 

motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil 

ettirilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Aynı Kanunun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (d) bendinde motorlu araç ticareti yapanlar; kayıt 

ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve 

acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olarak tanımlanmıştır. 

Bu hükümlere göre, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir 

başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğmaktadır. Dolayısıyla kayıt ve tescile tabi bir aracı 

satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve 

tescile tabi bir başka araç imal edenler de ÖTV mükellefi olarak, söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında teslim 

etmesi, kullanmaya başlaması, aktife alması veya adına kayıt ve tescil ettirmesi işleminde vergi beyan 

edeceklerdir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden tadilat veya 

ek imalat yapanların sanayi sicil belgesini haiz olmaları halinde, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (2.5.) 

bölümünde belirlenen esaslara göre Bakanlığımızdan (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazı alarak, tadilat veya ek imalat 

yapmak üzere motorlu araç alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmaması mümkündür. 

Kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak, kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, 

yukarıda belirtilen tebliğ hükümleri kapsamında yazı alma şartlarını haiz olmamaları veya şartları haiz olmakla 

birlikte Bakanlığımızdan yazı almamış olmaları halinde, bu amaçla olsa dahi söz konusu araçları ÖTV 

uygulanmadan iktisap etmeleri mümkün değildir. Bu durumda ÖTV ödeyerek satın aldığı araçları kayıt ve tescil 

ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, bu araçları iktisabında ödediği ÖTV'yi, dönüştürülerek ilk 

iktisabı yapılan araçlar için hesaplanacak ÖTV'den indirmesi, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca mümkün 

bulunmaktadır. 

(22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin C/e bölümü ile değiştirilen paragraf) Bu şekilde yapılacak 

indirimler, dönüşümü yapılan araç için verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesinin "İndirilecek ÖTV" satırına 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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yazılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Beyannamenin verildiği vergi dairesi, indirim konusu yapılan ÖTV'nin 

ödenip ödenmediğinin sorgulamasını yapacaktır.  

Bu uygulama, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçların kayıt ve tescilinden önce bir başka araca 

dönüştürülmesi ve bu şekilde ilk iktisabında geçerlidir. Söz konusu araçların kayıt ve tescil edildikten sonra bir 

başka araca dönüşümünde ise, Tebliğin (15.3.2.) bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.     

  

15.3.2. Kayıt ve Tescil Edilmiş Olan Araçların Tadilatında Ek ÖTV Tarhiyatı 

ÖTV Kanununun 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendinde 5228▪  ve 5281● sayılı 

Kanunlarla yapılan değişikliklere göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, 

beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 ve 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonunda yer 

alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk 

iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescil 

tarihinde geçerli olan oran üzerinden hesaplanacak ÖTV, bu tarihte tarh ve tahakkuk ettirilecektir. 

ÖTV Kanununun 19 uncu maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 15/2-b maddesinde değişiklik yapan 

5228 ve 5281 sayılı Kanunların ilgili maddelerinin yürürlüğe girdiği tarihler gözönüne alındığında, Kanuna ekli 

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan ve Kanunun yürürlüğe girdiği 1.8.2002 tarihinden sonra ilk 

iktisabı yapılan araçların; 

- 1.8.2003 tarihinden itibaren 87.03, 

- 3.8.2004 tarihinden itibaren 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç), 

- 31.12.2004 tarihinden itibaren 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 

tarife pozisyonunda yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil 

işlemi yapılacak olan kişi veya kuruluşlar tarafından, kayıt ve tescil işleminden önce, bu işlemin yapılacağı yerde 

tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile yetkili vergi 

dairesine (22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin C/f bölümü ile değiştirilen ibare) Gelir İdaresi Başkanlığının 

"www.gib.gov.tr" adresindeki Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları bölümünde yer alan 2A numaralı 

ÖTV beyannamesinin (A4) kağıdı boyutundaki çıktısı verilecektir. Bu suretle yapılacak beyanda, aracın ilk 

iktisabındaki matrah üzerinden kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan orana göre hesaplanacak vergiden, ilk 

iktisapta ödenen vergi mahsup edilebilecektir. 

Ancak ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra yukarıda belirtilen araçlara dönüştürülen 

araçlar için, Kanunun 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi hükmüne göre ÖTV tarhiyatı 

yapılmayacaktır. 

16. VERGİNİN GÜMRÜK MAKBUZUNDA GÖSTERİLMESİ  

İthalatta uygulanan ÖTV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilecektir. İthalat vergilerinin maktu tutarlarda 

veya sabit oranlı alındığı hallerde buna ilişkin tarife, ÖTV'yi de kapsayacak şekilde tespit olunacak ve ÖTV olarak 

ayrıca vergi hesaplanmayacaktır.  

16. 1. İthalatta Teminatlı İşlemler  

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028#_ftn2
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028#_ftn3
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
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Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ithalde alınan vergileri teminata bağlanarak işlem gören 

mallara ait ÖTV de aynı usule tabi olacaktır. Örneğin dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen mallar 

için ithalat vergileri teminata bağlanırsa, ÖTV de teminata bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilecektir.  

16. 2. İthalde Alınan Vergide Düzeltme  

İthalde alınmayan veya eksik alınan ÖTV ile fazla veya yersiz alınan ÖTV, Gümrük Kanunu hükümleri 

kapsamında işlem yapılmak suretiyle düzeltilecektir.  

16.3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminata İlişkin İşlemler (30 Seri No.lu 

ÖTV Genel Tebliğinin (a) bölümü ile değiştirilen başlık ve alt bölüm)   

 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği 

yetki uyarınca, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere alınması 

gereken teminatın türüne, tutarına ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. 

 16.3.1. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat  

 

Bu Tebliğin (16.3.) bölümünde belirtilen yetki uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı 

listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar Türk Lirası olarak nakit teminatın 

veya ÖTV için düzenlendiği belirtilmiş olan banka teminat mektubunun gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde 

teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması uygun görülmüştür.  

Banka teminat mektuplarının (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı adına, (B) cetvelindeki mallar için mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü 

adına düzenlenmiş olması zorunludur. Ayrıca bu mektupların paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart 

taşımamaları ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu  hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından 

düzenlenmiş olması şarttır. Bununla birlikte (B) cetvelindeki mallar için düzenlenecek banka teminat 

mektuplarının bu Tebliğ ekinde (EK:24) olarak yer alan "Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği" ne uygun 

olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

 (I) sayılı liste kapsamında yer alan malları ithal edenler her bir gümrük beyannamesi kapsamı ÖTV tutarı 

için münferit teminat vereceklerdir. Bununla birlikte, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar ile yalnızca 

antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki (B) cetvelinde yer alan malların ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı 

için ilgili gümrük rejimi çerçevesinde teminat verilebilecektir. İlgili gümrük rejimi çerçevesinde birden fazla 

ithalat işlemini kapsayacak şekilde teminat verilmesi halinde, tamamlanan her bir ithalat işlemi için alınan teminat 

tutarı yeni ithalat işleminde kullanılabilecektir. 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin %51'i veya daha fazlası bunlara ait olan 

kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan 

kuruluşlardan teminat aranmayacaktır.  

 16.3.2. İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait 

Bilgi Formu 



  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             24.07.2014/155-39 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT  

  (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar ile teminat bilgileri için bu Tebliğ ekinde (EK:11) olarak 

yer alan "İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu" 

kullanılacaktır. (EK:11) bilgi formu (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar için gümrük idaresince ayrı 

ayrı oluşturulacaktır. 

 16.3.3. (A) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formunun Gönderilmesi 

  (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için gümrük idaresince oluşturulan (EK:11) bilgi formu, 

ithalat işlemi tamamlanmadan elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sistemine aktarılır. 

Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni (EK:11) bilgi formu da ayrıca GİB 

sistemine aktarılır.  

 16.3.4. (B) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formu ve Teminatın 

Gönderilmesi 

 (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için gümrük idaresince oluşturulan (EK:11) bilgi formu, 

gümrük işlemlerine yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkça çıktısı alınarak bir yazı ekinde ithalatçının ÖTV 

yönünden bağlı olduğu vergi dairesine teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde 

teminat ile birlikte gönderilecektir. Ayrıca gümrük idaresince oluşturulan bu form, ithalat işlemleri 

tamamlanmadan elektronik ortamda GİB sistemine de aktarılır. Gönderilen bu formda değişiklik olması 

durumunda değişiklikleri içeren yeni (EK:11) bilgi formu da GİB sistemine aktarılır. Diğer yandan söz konusu 

mallar için ek teminat alınması durumunda bu teminat da alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü 

içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilecektir. 

  

16.3.5. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri  

  

Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak 

üzere alınan teminatın çözümü işlemleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir. 

  

16.3.5.1. (A) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri 

  

 (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için alınan teminatın çözümü işlemlerinde mükellefin talebi 

üzerine oluşturulan ve bu Tebliğ ekinde (EK:12) olarak yer alan "İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki 

(I) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Malların Tesliminde Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formu" kullanılacaktır. 

a) İthal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki istisna hükümleri kapsamında teslim edilmesi 

ve söz konusu teslimlerin bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi 
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üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek 

ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir. 

b) İthal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/2 nci maddesi uyarınca ihraç kaydıyla tecil-

terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi üzerine, vergi dairesince 

elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu 

form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir. 

c) İthal edilen malların 1/7/2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teslim 

edilmesi halinde, bu teslimlerin 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan 

edilmesi üzerine dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme 

dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV 

yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile ithalde alınan teminatın çözümü 

talebinde bulunabileceklerdir. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" adresinde 

hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve tahsil edilmeyen ÖTV 

tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekmektedir. İlgili vergi 

dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı zorunludur.  

İlgili vergi dairelerince, ithalde alınan teminatın çözümü talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler 

yapılacaktır. 

i. Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilecek ve 

eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilecektir.  

ii. Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının "ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemindeki (ÖTVBS)" bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilecektir. 

Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS'de yer alan bilgilerin farklı olması halinde, 

Tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenecektir. Bu süre 

içerisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, teminat çözümü 

talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

iii. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS'de yer alan bilgilerin teyidi 

üzerine, çözümü talep edilen teminat tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların %5'ine kadarlık kısmına, 

kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. Bu yoklamalar 

için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilecektir. Yoklamalarda, deniz aracına bizzat gidilmek 

suretiyle; deniz aracı, kullanıcısı, kullanıcının mükellefiyet bilgileri, yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri 

ve jurnal defteri/gemi hareket kayıt jurnalinde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak tespit edilecektir. Bu yoklamaların, 

yoklama talebinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde yapılarak aynı süre içerisinde dağıtıcıların vergi 

dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde 

bulunan bilgileri karşılaştırmak suretiyle teyit işlemini gerçekleştirecektir.  

Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde 

bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde  belirlenen usul veya 

esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu teminat çözümü taleplerinin tamamı vergi 

incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Diğer taraftan yoklamalar sonucunda 

sadece deniz yakıtı kullanıcılarınca 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul veya esaslara 
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uyulmadığının tespiti söz konusu ise yalnızca bu kullanıcılara yapılan teslimlere ilişkin teminatın çözümü talepleri 

vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

Yukarıda belirtilen teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine dağıtıcıların bağlı bulundukları vergi 

dairesince, elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük 

idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir. 

d) İthal edilen malların, vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanılması halinde, bu işlemde Özel 

Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV uygulanmayacaktır. 

Mükellefin bu şekilde imal ettiği malın tesliminde ÖTV beyan ederek ödemesi halinde, vergi dairesince (EK:12) 

bilgi formunun düzenlenebilmesi için ithal edilen malların vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanıldığının 

vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak imal edilen malın vergi tutarının imalatta 

kullanılan malın vergi tutarına eşit veya daha yüksek olması halinde bu tespitin YMM raporuyla mükellef 

tarafından yaptırılması da mümkün bulunmaktadır. Vergi inceleme raporu veya YMM raporuyla yapılan tespit 

üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilecek (EK:12) bilgi formunda 

çözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen maldan vergiye tabi malın imalinde kullanılan miktara isabet eden tutar 

yazılacak ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir. 

e) İthal edilen malların yukarıda bentler halinde sayılan teslimlerin dışında yapılacak yurtiçi 

teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTV'nin beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince, elektronik 

ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form 

uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir. 

Diğer taraftan gümrük idaresine gönderilen (EK:12) bilgi formlarında değişiklik olması durumunda 

değişiklikleri içeren yeni bilgi formları da bu idareye gönderilir. Gümrük idaresince daha önce gönderilen formlar 

uyarınca teminat çözümü işlemi gerçekleştirilmemiş ise yeni bilgi formları uyarınca işlem yapılır. 

  

16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri 

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için alınan teminatın çözümü 

işlemleri ilgili vergi dairelerince aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir. 

a) İthal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki istisna hükümleri kapsamında teslim edilmesi 

ve söz konusu teslimlerin bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi 

üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı 

kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.  

b) İthal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/2 nci maddesi uyarınca ihraç kaydıyla tecil-

terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi üzerine, vergi dairesince GİB 

sistemi kullanılmak suretiyle teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir. 

c) İthal edilen malların, vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanılması halinde, bu işlemde Özel 

Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV uygulanmayacaktır. 

Mükellefin bu şekilde imal ettiği malı tesliminde ÖTV beyan ederek ödemesi halinde, vergi dairesince bu mallar 
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için alınan teminatın çözümünün gerçekleştirilebilmesi için ithal edilen malların vergiye tabi başka bir malın 

imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak imal edilen malın vergi 

tutarının imalatta kullanılan malın vergi tutarına eşit veya daha yüksek olması halinde bu tespitin YMM raporuyla 

mükellef tarafından yaptırılması da mümkün bulunmaktadır. Vergi inceleme raporu veya YMM raporuyla yapılan 

tespit üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle ithal edilen maldan vergiye tabi malın imalinde 

kullanılan miktara isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.  

d) İthal edilen malların yukarıda bentler halinde sayılan teslimlerin dışında yapılacak yurtiçi 

teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTV'nin beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince GİB sistemi 

kullanılmak suretiyle beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

  

16.4. "İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formu"nun 

(EK:12) Düzenlenmesi ve Gümrük İdaresince Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri (30 Seri No.lu ÖTV 

Genel Tebliğinin (a) bölümü ile başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılan alt bölüm)   

17. ÖTV HÂSILATININ PAYLAŞIMI VE KALDIRILAN HÜKÜMLER  

ÖTV Kanununun 17 nci maddesinde, ÖTV Kanununa göre tahsil edilen vergi hâsılatının, bu Kanunla 

yürürlükten kaldırılan kanunlara göre pay alan kurum ve kuruluşlara dağıtımı konusunda hükümler 

düzenlenmiştir.  

Kanunun 18 inci maddesinde ise bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler yer almaktadır. Bu 

hükümler uyarınca 1.8.2002 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacak olan vergi, harç, pay ve fonlar aşağıdadır.  

1. Akaryakıt tüketim vergisi,  

2. Akaryakıt fiyat istikrar payı,  

3. Taşıt alım vergisi,  

4. Taşıt alım vergisinin 1/4' ü oranında alınan çevre kirliliğini önleme fonu,  

5. Ek taşıt alım vergisi,  

6. Motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde alınan trafik tescil harcı,  

7. Motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde alınan eğitime katkı payı,  

8. Motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde alınan özel işlem vergisi,  

9. Ek vergi,  

10. Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi,  

11. Şehit, malul dul ve yetimleri payı,  

12. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerden alınan savunma sanayi destekleme fonu,  

13. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerden alınan toplu konut fonu,  

14. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerden alınan mera payı,  

15. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerden alınan federasyonlar payı,  

16. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerden alınan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme 

Kurumu payı.  

18. GEÇİŞ DÖNEMİNDE VERGİLENDİRME  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/848c4de800185d1280256bd20041b335?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/e15b014519a9f09e80256bd20041c078?OpenDocument
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ÖTV Kanununun Geçici 1 inci maddesiyle, Kanununun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle teslim veya ithal 

edilecek mallar ile ilk iktisap edilecek taşıt araçlarına ÖTV uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda 

malların tesliminin ÖTV'nin yürürlüğe girdiği 1.8.2002 tarihinden önce gerçekleştiği sevk irsaliyesi, taşıma 

irsaliyesi veya diğer ilgili belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, bu teslimlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalar bu 

tarihten sonra düzenlense dahi, teslim işlemi ÖTV'ye tabi tutulmayacak, bu Kanunla yürürlükten kalkan hükümler 

uygulanacaktır. ÖTV kapsamına giren mallara ilişkin olarak bu verginin yürürlüğe girdiği 1.8.2002 tarihinden 

önce fatura veya benzeri belgeler düzenlenmiş olması halinde de, bu malların teslimi 1.8.2002 tarihinden sonra 

gerçekleşse dahi bu teslim ÖTV'ye tabi tutulmayacaktır.  

İthalatta vergiyi doğuran olay gümrük yükümlülüğünün doğması olarak tanımlandığından, ithal edilen 

malların gümrüğe geliş tarihine bakılmaksızın 1.8.2002 tarihinde gümrük yükümlülüğü doğan mallar için gümrük 

idaresince ÖTV hesaplanarak tahsil edilecektir.  

18. 1. Ek Verginin Ödenmesi  

63 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği    (14) 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 

yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, tütün mamulleri üretimi yapan ek vergi mükellefleri, bahsi geçen Tebliğe 

göre Temmuz 2002 dönemine ilişkin olarak 25 Ağustos 2002 tarihine kadar beyan edecekleri ek vergi için ayrıca 

(ek verginin yarısı tutarında hesaplanan) bandrol bedeli ödemeyeceklerdir. Alkollü içki üretimi yapan mükellefler 

ise, Temmuz 2002 dönemi ek vergi beyanına bağlı olarak 63 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine 

göre bir hesaplama ve ödeme yapmayacakları gibi, Haziran 2002 dönemi beyanına göre hesaplanan ve ilk taksiti 

20 Temmuz 2002 tarihine kadar ödenen tutarın 10 ağustos 2002 tarihine kadar ödenecek olan ikinci taksitini de 

ödemeyeceklerdir. Ancak sözü edilen Tebliğ uyarınca, tütün mamulleri için 25 Temmuz 2002 tarihine kadar 

ödenen bandrol bedelinin ve alkollü içkiler için 20 Temmuz 2002 tarihine kadar ödenen ilk taksit tutarının, 

Temmuz 2002 dönemine ilişkin olarak 25 Ağustos 2002 tarihine kadar verilecek Ek Vergi Beyannamesinde 

indirim konusu yapılacağı tabiidir.  

Tebliğ olunur.  

1. 12.6.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

2. 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

3. 18.7.1997 tarihli ve 23053 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

4. 31.12.1992 tarihli ve 21452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

5. 30.11.1984 tarihli ve 18591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

6. 08.03.1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

7. 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

8. 23.11.2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 

9. 16.3.1954 tarihli ve 8659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

10. 10.1.1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

11. 28.7.1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

12. 2.11.1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

13. 24.5.1986 tarihli ve 19116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

14. 5.4.1997 tarihli ve 22955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

15. 22.12.2003 tarihli ve 25324(M)  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

16. 05.08.2004 tarih ve 25544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

  

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/e7ec9b52dc95b56080256bd2003b69d7/9d0563b43ec8262380256bd20041d1d8?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/6de3809f533da31d86256aa4002edc71/8012a9ea8245ad4586256aa8003ed35b?OpenDocument
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/6de3809f533da31d86256aa4002edc71/8012a9ea8245ad4586256aa8003ed35b?OpenDocument
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EKLER 

  

EK : 1 Malul ve Sakatların ÖTV İstisnası Uygulanarak İktisap Ettikleri Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin 

Bildirim Formu  

EK : 2 (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Özel Tüketim Vergisinin Tecil Edilmesine İlişkin Talep 

ve Taahhütname  

EK: 3 Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesi  

EK : 4 (I) Sayılı Listedeki Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Mallar İçin Bildirim Formu 

(3 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 5.Maddesi İle Değişen Ek) (20 Seri No.lu ÖTV Genel 

Tebliğinin 2/c maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.) 

EK : 5 (II) Sayılı Listedeki Motorlu Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar İçin Bildirim Formu (20 Seri 

No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2/c maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.) 

EK : 6 (II) Sayılı Listedeki Motorlu Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar İçin Bildirim Formu (Kâğıt 

ortamındaki bu bildirim formu 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2/b maddesi ile yürürlükten 

kaldırıldı.) 

EK : 7 (III) Sayılı Listede Yer Alan Kolalı Gazozlar İçin Bildirim Formu (Kâğıt ortamındaki bu bildirim 

formu 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2/b maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.) 

EK : 8 (III) Sayılı Listede Yer Alan Alkollü İçkiler İçin Bildirim Formu (Kâğıt ortamındaki bu bildirim formu 

20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2/b maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.) 

EK: 9 (III) Sayılı Listede Yer Alan Tütün Mamulleri İçin Bildirim Formu (Kâğıt ortamındaki bu bildirim 

formu 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2/b maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.) 

EK: 10 (IV) Sayılı Listedeki Mallar İçin Bildirim Formu (Kâğıt ortamındaki bu bildirim formu 20 Seri No.lu 

ÖTV Genel Tebliğinin 2/b maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.) 

EK: 11 İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar İle Teminata Ait Bilgi Formu 

(30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (b) bölümü ile değiştirilen bilgi formu) 

EK: 12 İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Malların Tesliminde 

Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formu (30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (b) bölümü ile değiştirilen 

bilgi formu) 

EK: 13 (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde Kullanılmak 

Üzere Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname  

EK: 14 (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yeralan Malların İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve 

Taahhütname  

EK: 15 İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)  

EK: 16 İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)  

EK: 17 13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanununun 8 inci Maddesinin (1) Numaralı 

Fıkrası Uyarınca Teslim Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara 

İlişkin Talep ve Taahhütname  

EK: 18 13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanununun 8 inci Maddesinin (2) Numaralı Fıkrası 

Uyarınca Teslim Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve 

Taahhütname 

EK: 19 13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanununun 5 inci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrası 

Uyarınca İhraç Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin talep ve 

Taahhütname 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek1.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek1.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek2.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek2.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek3.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek4.xls
http://www.gib.gov.tr/b376617636ac956280256bd2003b69d9/4a79a27f4f46da1c80256cbe00598026?OpenDocument
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek5.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek6.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek7.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek8.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek9.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek10.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek11.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek12.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek12.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek13.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek13.xls
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/OTV_Kanunu/otvteb1_ek14.xls
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 Sirküler Rapor             24.07.2014/155-45 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT  

EK: 20 Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim 

EK: 21 ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Kapsamında Teslim Alınan/İthal Edilen Mallara İlişkin Bildirim Formu 

EK: 22 Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu 

EK: 23 2002/4930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü Maddesi Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan 

Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu  

EK: 24 (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların İthalatı İçin Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği (30 Seri No.lu 

ÖTV Genel Tebliğinin (b) bölümü ile eklenmiştir) 
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