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SİRKÜLER         İstanbul, 19.03.2014 

Sayı: 2014/063        Ref: 4/063 
 

 

Konu: 

ÖTV ORANI SIFIRA İNDİRİLMİŞ LPG’NİN AEROSOL ÜRETİMİNDE 

KULLANIMINA DAİR DÜZENLEMELER İÇEREN 18 SERİ NUMARALI ÖTV 

GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  

 

05/02/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın  1 inci maddesi ile 4760 

sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 

2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, 

aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı sıfır olarak 

belirlenmiştir. Söz konusu kararnamenin uygulama usul ve esasları 18 Seri No.lı ÖTV Genel 

Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 32 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliği ile 18 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliğinde 

değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 

 

a) 18 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliğinin “3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLİM 

EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER” başlıklı bölümünün 3. 

paragrafının son cümlesinde yer alan “Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş olmaları.” ibaresi 

“ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş olmaları.” olarak değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların 

aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 

 

- Dağıtım izin belgesi için müracaat 

tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmaması, 

 

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin 

%10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış 

olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, 

dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere 

yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas 

cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum 

olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü 

bulunmamaları, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı 

kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları, 

 

Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların 

aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 

 

- Dağıtım izin belgesi için müracaat 

tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmaması, 

 

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin 

%10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış 

olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, 

dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere 

yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas 

cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum 

olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü 

bulunmamaları, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı 

kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları, 
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- İlgili vergi dairesine 1.000.000 Türk Lirası 

karşılığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde 

sayılan (5 numaralı fıkrası hariç) teminatlardan 

herhangi birini vermiş olmaları, 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

tarafından verilen "Dağıtıcı Lisansı" nın noter 

onaylı bir örneğini; bu tebliğde tanımlanan 

L.P.G.'yi üretecek kapasitede tesisinin 

bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen 

numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya 

uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair 

Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş 

genel ve özel bütçeli idarelere ait 

laboratuvarlardan  alınan raporu; bu tebliğin 

ekinde EK:3 olarak yer alan "Yakıt Dağıtım 

Taahhütnamesi"nin bir örneğini Gelir İdaresi 

Başkanlığına vermiş olmaları. 

 

- İlgili vergi dairesine 1.000.000 Türk Lirası 

karşılığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde 

sayılan (5 numaralı fıkrası hariç) teminatlardan 

herhangi birini vermiş olmaları, 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

tarafından verilen "Dağıtıcı Lisansı" nın noter 

onaylı bir örneğini; bu tebliğde tanımlanan 

L.P.G.'yi üretecek kapasitede tesisinin 

bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen 

numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya 

uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair 

Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş 

genel ve özel bütçeli idarelere ait 

laboratuvarlardan  alınan raporu; bu tebliğin 

ekinde EK:3 olarak yer alan "Yakıt Dağıtım 

Taahhütnamesi"nin bir örneğini ilgili Vergi 

Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş 

olmaları. 

 

 

 

b) Aynı Genel Tebliğin “4.1.2. İthalde Verilen Teminatın Çözümü” alt başlıklı bölümü 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

4.1.2. İthalde Verilen Teminatın Çözümü 
 

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.'nin bu 

kararname kapsamında teslim edilmesi ve bu 

tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

beyan edilmesi üzerine vergi dairesince "Tecil 

Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı" ve "Vergi Dairesi 

Alındısı Tarih No." sütunları doldurulmadan 1 

Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer 

alan EK:12 bilgi formu düzenlenerek ilgili 

gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük 

idaresince, bu formdaki beyana konu teslim 

miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın 

çözümü işlemi gerçekleştirilecektir. 

4.1.2. İthalde Verilen Teminatın Çözümü 
 

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.’nin bu 

kararname kapsamında teslim edilmesi ve bu 

Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri 

No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer alan 

EK:12 bilgi formu elektronik ortamda 

oluşturularak ilgili gümrük idaresine 

gönderilecek ve gümrük idaresince bu form 

uyarınca teminatın çözümü işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

 

c) Aynı Genel Tebliğin “5.3. İthalde Verilen Teminatın Çözümü” alt başlıklı bölümünün ilk 

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

5.3. İthalde Verilen Teminatın Çözümü 
 

Üreticiler tarafından kararname kapsamında ithal 

5.3. İthalde Verilen Teminatın Çözümü 
 

Üreticiler tarafından kararname kapsamında ithal 
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edilen L.P.G.'nin, gerek vergiye tabi olmayan 

aerosol üretiminde gerekse vergiye tabi olan 

aerosol üretiminde kullanıldığının, bu tebliğin 6 

ncı bölümünde açıklandığı şekilde düzenlenen  

edilen L.P.G.’nin, vergiye tabi olan veya 

olmayan aerosol üretiminde kullanıldığının, bu 

Tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde 

düzenlenen aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik  

 

 
aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi 

ve ÖTV'ye ilişkin yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi üzerine vergi dairesince 1 Seri No.lu 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 

ekindeki EK:12 bilgi formu düzenlenerek 

gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük 

idaresine gönderilecek EK:12 bilgi formunda 

"Satılan Miktar" sütununa, ithal edilen maldan 

aerosol üretiminde kullanılan miktar yazılacak, 

"Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı" ve "Vergi 

Dairesi Alındısı Tarih No." sütunları 

doldurulmayacaktır. Gümrük idaresince, formda 

gösterilen bu miktara isabet eden ÖTV tutarı 

kadar teminatın çözümü işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

edilmesi ve ÖTV’ye ilişkin yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri 

No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki EK:12 bilgi 

formu elektronik ortamda oluşturularak 

gümrük idaresine gönderilecektir. Bu formda 

çözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen 

maldan aerosol üretiminde kullanılan miktara 

isabet eden tutar yazılacak ve gümrük idaresince 

bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

Saygılarımızla,  

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

EK: 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 18’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 32) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM  

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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18 Mart 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 18’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 32) 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 

Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır. 

a) 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLİM EDEBİLECEK 

OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER” başlıklı bölümünün 3 üncü paragrafının son cümlesinde yer 

alan “Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş olmaları.” ibaresi “ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş 

olmaları.” olarak değiştirilmiştir. 

b) Aynı Genel Tebliğin “4.1.2. İthalde Verilen Teminatın Çözümü” alt başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.’nin bu kararname kapsamında teslim edilmesi ve bu Tebliğde 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin3 

ekinde yer alan EK:12 bilgi formu elektronik ortamda oluşturularak ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük 

idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.”  

c) Aynı Genel Tebliğin “5.3. İthalde Verilen Teminatın Çözümü” alt başlıklı bölümünün ilk paragrafı 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Üreticiler tarafından kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.’nin, vergiye tabi olan veya olmayan aerosol 

üretiminde kullanıldığının, bu Tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde düzenlenen aerosol üretim tasdik raporu 

ile tevsik edilmesi ve ÖTV’ye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu ÖTV 

Genel Tebliği ekindeki EK:12 bilgi formu elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilecektir. Bu 

formda çözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen maldan aerosol üretiminde kullanılan miktara isabet eden tutar 

yazılacak ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.” 

Tebliğ olunur. 

 

—————————— 
1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 6/3/2010 tarihli ve 27513  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
3 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


