
 

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 31.01.2020 

Sayı: 2020/048       Ref:4/048 

 

 

Konu:  

MOTORİN SATIŞLARINDA UYGULANACAK ÖTV TUTARLARI YENİDEN 

BELİRLENMİŞTİR 

 

29.01.2020 tarih ve 31023 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2081 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve aşağıda G.T.İ.P. 

numaraları verilen ürünlerin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.  

 

G.T.İ.P. No Mal İsmi Vergi Tutarı 

(TL) 

Birimi 

 

 

2710.19.43.00.11 

(Gaz oiller) 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001’i 

geçmeyenler) 

Motorin 

 

 

 

1,9059 

 

 

Litre 

 

 

2710.20.11.00.11 

(Gaz oiller) 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001’i 

geçmeyenler) 

Motorin 

 

1,9059 

 

Litre 

 

Bilindiği üzere, 17.05.2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11818 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, kararname eki listede yer alan akaryakıt ürünleri hakkında, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca (EPDK) ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas 

alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı 

olarak meydana gelen artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarlarında, 

gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; azalış meydana gelmesi halinde ise söz 

konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, 17/05/2018 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını 

geçmeyecek şekilde uygulanmaktaydı. 

 

Bu çerçevede uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde bir fiyat veya kur 

artışı olması halinde, söz konusu artış tutarları kadar ÖTV indirimi sağlanacağı için akaryakıt 

satış fiyatlarının 17/05/2018 tarihi itibariyle oluşan fiyat seviyesini aşması engellenmekteydi. 

Döviz kurlarının ve uluslararası petrol fiyatlarının düşmesinden kaynaklanacak fiyat azalışı 

durumlarında ise, ÖTV tutarları, 17/05/2018 itibariyle geçerli olan ÖTV tutarlarını geçmeyecek 

şekilde artışa tabi tutulmaktaydı (2018/11818 sayılı Karar hakkında 17.05.2018 tarih ve 

2018/93 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2277.pdf
http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2277.pdf


 

 

 

 

2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki karar, 2081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda 

yer alan ve yukarıda sayılan mallar bakımından mezkûr maddede tespit edilen özel tüketim 

vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır. 

 

 

Karar 29.01.2020 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

EK: 

2081 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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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