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Konu:
İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILMIŞ İLK DOLUM YAĞLARI
VE AKARYAKITLARININ ÖTV TUTARLARI İLE DİĞER BAZI MALLARDA
UYGULANACAK
ÖTV
ORANLARININ
BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN
CUMHURBAŞKANI KARARI YAYINLANMIŞTIR
28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İhraç Edilen Kara Taşıtlarında
Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer
Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair 796 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı” ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
1. İhraç edilen bazı motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılan ilk dolum yağları ile
akaryakıtlarda ÖTV tutarının sıfır olarak uygulanması
796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibidir:
“(1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk
dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı
listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında 1 yer alan mallardan
ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak
uygulanır. Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında özel tüketim vergisi tutarı
sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için;
87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda
“2” litreyi, diğer mallarda ise “15” litreyi geçemez.”
Söz konusu düzenleme 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, ülkemizde üretilerek ihraç edilen bazı motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde
kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı ile akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin ÖTV
tutarları, sözü edilen taşıtların üretim maliyetlerinin düşürülerek sektör ihracatının teşvik
edilmesi ve bu alanda rekabet gücümüzün artırılması amacıyla ÖTV’den arındırılmıştır.
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8701.20
87.02
87.03
87.04
87.11

: Yarı römorkler için çekiciler
: 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar (Otobüs, midibüs,
minibüs)
: Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
(87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
: Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
: Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli
olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

Yukarıdaki kapsamda ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara daha
önce uygulanan vergi tutarı için ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü
uygulanacaktır. ÖTV Kanunu’nun 12/4 maddesi aşağıdaki gibidir:
“(I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı
fıkrasının (a) bendi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye
Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara
iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin
usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
796 sayılı Karar ile genel çerçevesi belirlenen yukarıdaki uygulamanın usul ve esaslarının
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak bir genel tebliğ ile belirlenmesi
beklenmektedir.
2. Kürkten mamul eşyanın girdisi niteliğinde olan ham kürkler ile dabaklanmış veya
aprelenmiş (yarı mamul) kürkler ile kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer
eşya ile taklit kürkler ve bundan mamul eşyalarda ÖTV oranları
796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3. maddesi ile ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer
alan bazı malların ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO

43

Mal İsmi

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo
dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul
giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02
hariç)

Vergi Oranı
(%)

25

43.01

Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer
parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post
ve deriler hariç)

0

43.02

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve
diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer
maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)

0

Buna göre, ham kürkler ile dabaklanmış veya aprelenmiş (yarı mamul) kürklerdeki ÖTV oranı
% 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
Kürkler ve taklit kürkler ile bundan mamul eşyalardaki ÖTV oranı ise % 25 olarak
belirlenmiştir.

Bu değişiklik 28.02.2018 günü yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK:
İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel
Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi
Oranlarının Belirlenmesine Dair 796 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
(*) 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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