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Konu:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Tüketim Vergisi (I)
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)” ile
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
Tebliğin “II- İstisnalar ve Vergi İndirimi” başlıklı bölümünün (A/2.) alt bölümü birinci
paragrafında yer alan “(2)” ibaresi “(3)” şeklinde değiştirilmiştir. Bilindiği üzere 7104 sayılı
Kanun ile ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmişti. İkinci
fırkada yer alan ihracatta ÖTV iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmesine ilişkin hüküm ile üçüncü fıkrada
(Gümrüksüz Satış Mağazalarına yapılan satışları da içerecek şekilde) yeniden düzenlenerek
yerini almıştı. Buna bağlı olarak tebliğde Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasına atıf yapan ibare
maddenin 3. fıkrasına atıf yapacak şekilde değiştirilmiştir.
Tebliğin III/B.7 no.lu ve “Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimleri” başlıklı bölümünde
Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikasına müracaat şartlarını ve sertifika talebini
düzenleyen “III-B/7.1.1.1 no.lu alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Diğer taraftan, EPDK’dan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansını müracaat tarihinden
önceki en az son bir takvim yılı itibarıyla haiz olan ve depolama tank kapasitesi 250.000 m³
ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette bulunan mükellefler, bu bölümde ilgili vergi
dairesine verilmesi gerektiği belirtilen teminat tutarını %100 artırımlı vermeleri ve diğer
müracaat şartlarını da taşımaları koşuluyla sertifika talep edebilir.”
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No: 4)
(*) 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.
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TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 4)
MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı
Liste Uygulama Genel Tebliğinin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün (A/2.) alt bölümü
birinci paragrafında yer alan “(2)” ibaresi “(3)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL
SORUMLULUK” başlıklı bölümünde yer alan (B/7.1.1.1.) alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Diğer taraftan, EPDK’dan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansını müracaat tarihinden önceki en az son bir
takvim yılı itibarıyla haiz olan ve depolama tank kapasitesi 250.000 m³ ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette
bulunan mükellefler, bu bölümde ilgili vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilen teminat tutarını %100 artırımlı
vermeleri ve diğer müracaat şartlarını da taşımaları koşuluyla sertifika talep edebilir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

