
 
 

1 
 

 
SĐRKÜLER                 Đstanbul, 20.10.2011 
Sayı: 2011/196                Ref: 4/196 
 
 
Konu:  
DERĐ ĐMALATINDA TEC ĐL-TERK ĐN UYGULAMASINA YÖNEL ĐK OLARAK 14 
SERĐ NUMARALI ÖTV S ĐRKÜLER Đ YAYINLANMI ŞTIR     
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 17.10.2011 tarih ve 14 Seri No.lı Özel Tüketim 
Vergisi Sirküleri’nde; sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 
3403.91.00.00.00 G.T.Đ.P. numaralı malları ham derinin işlenmesi sürecinde imalatta  
kullanmaları halinde adı geçen ÖTV Kanunu’nun 8/1 inci maddesi hükmü kapsamında tecil-
terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacakları hususunda açıklamalara yer 
verilmiştir.  
 
Söz konusu GTĐP kodlu ürünler 12.09.2011 tarih ve 2011/2198 sayılı B.K.K’da aşağıdaki gibi 
yer almaktadır. 
 
   
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları) 

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve 
kürklerin veya di ğer maddelerin işlenmesine mahsus 
müstahzarlar  

    
  (Yağlama müstahzarları)  
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve 

kürklerin veya di ğer maddelerin işlenmesine mahsus 
müstahzarlar 

 

 
ÖTV Kanununun 8/1’inci maddesiyle, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların 
(I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından 
tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek 
kısmının teminat alınmak suretiyle tecil edilmesi, söz konusu malların tecil tarihini takip eden 
aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde 
kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edilmesi öngörülmüştür.  
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Madde hükmü uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 
3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.Đ.P. numaralı mallar ham derinin işlenmesinde 
imalatta  girdi olarak kullanıldığından, imalatta kullanılan bu mallar için ÖTV Kanununun 
8/1’inci maddesinde yer alan tecil-terkin imkanından yararlanılması mümkün bulunacaktır.  
 
Bununla birlikte, söz konusu malların temizlik, test ve benzeri amaçlarla imal edilen derinin 
bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise 
Kanunun 8/1’inci maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün 
olmayacaktır. 
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
14 No.lı ÖTV Sirküleri  
 
 
 
(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Deri Đmalatında Tecil-Terkin Uygulaması 
 

Tarih 17/10/2011 

Sayı ÖTV-1/2011-1 

Kapsam  
 

ÖZEL TÜKETĐM VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ/14 

Konusu : Deri Đmalatında Tecil-Terkin Uygulaması 

Tarihi : 17/10/2011 

Sayısı : ÖTV-1/2011-1 

Đlgili Olduğu Maddeler  : ÖTV Kanunu 8/1 inci madde 

  

1-Giriş: 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli 

(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.Đ.P. numaralı malları ham derinin 

işlenmesi sürecinde imalatta  kullanmaları halinde adı geçen Kanunun 8/1 inci maddesi hükmü kapsamında tecil-terkin 

uygulamasından yararlanıp yararlanamayacakları hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır. 

2-Kanun Hükmü: 

ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesiyle, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan 

malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil edilmesi, söz konusu malların tecil tarihini takip eden 

aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin 
terkin edilmesi öngörülmüştür.  

3-Sonuç: 

Madde hükmü uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 

G.T.Đ.P. numaralı mallar ham derinin işlenmesinde imalatta  girdi olarak kullanıldığından, imalatta kullanılan bu mallar için 

ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin imkanından yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, söz konusu malların temizlik, test ve benzeri amaçlarla imal edilen derinin bünyesine girmeksizin yardımcı 

madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise Kanunun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin 

uygulamasından yararlanılması mümkün olmayacaktır. 

Duyurulur. 

Mehmet KĐLCĐ 

Gelir Đdaresi Başkanı  

 


