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SĐRKÜLER                    Đstanbul, 24.08.2012  
Sayı: 2012/190                  Ref: 4/190 
 
 
Konu:  
24 SERĐ NUMARALI ÖZEL TÜKET ĐM VERG ĐSĐ GENEL TEBL ĐĞĐ 
YAYINLANMI ŞTIR   
 
17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 24 Seri No.lı ÖTV Genel 
Tebliğinde yer verilen düzenlemeler aşağıda kısaca açıklanmıştır.  
 
1- (1) Seri No.lı ÖTV Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler:  
 
17.08.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliğinin (9.1.), 
(11.) ve (16.3.) bölümleri ile söz konusu Tebliğin ekindeki (EK: 22) ve (EK: 23) Bilgi 
Formlarında yer alan “%5” ibareleri “%25” olarak değiştirilmi ştir. 
 
Bu değişiklikler sonrasında, (1) No.lı tebliğin söz konusu bölümlerinde yer verilen ürünlerin 
(ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar) ithalinde ya da yurt içinde 
ÖTV mükelleflerinden alımında tecil-terkin sisteminin işleyebilmesi için ödenmesi gereken 
%5’lik teminat tutarı %25’e yükseltilmiş bulunmaktadır.  
 
2- (6) Seri No.lı ÖTV Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler: 
 
6 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliğinde 17.08.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
 
a) Tebliğin 3’üncü bölümünün; 
- birinci paragrafında yer alan “ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesinden 
alınan” ibaresi “ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı 
olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen”; “ilgili vergi dairesinden” 
ibaresi “ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıktan”; “vergi dairesine müracaat” ibaresi 
“Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat”; “500.000” ibaresi “2.000.000” olarak, 
- ikinci paragrafı “Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının 
sonradan anlaşılması veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek 
için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili 
Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilecek ve dağıtıcılar vergi 
incelemesine sevk edilecektir.” şeklinde, 
- son paragrafında yer alan “iptal eden vergi daireleri” ibaresi “iptal eden Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık” olarak, 
değiştirilmi ş ve son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 
“Kararname kapsamındaki faaliyetlerini sonlandırmaları nedeniyle vermiş oldukları 
teminatlarını geri almak isteyen dağıtıcıların teminat çözümü işlemleri, Kararname 
kapsamında teslim edilmesi gereken akaryakıtların, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara 
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uygun olarak teslim edildiğini deniz yakıtı kullanıcıları nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri 
de içerecek şekilde tevsik eden vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır.  
Kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenen dağıtıcılar, Kararname kapsamındaki teslimlerini 
gelecek yıllarda da devam ettirmeleri halinde, geçmiş akaryakıt teslimlerinin bu Tebliğde 
belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığının deniz yakıtı kullanıcıları nezdinde 
yapılacak karşıt incelemeleri de içerecek şekilde tespit edilmesi amacıyla üç yılda bir vergi 
incelemesine sevk edileceklerdir.” 
6 seri no’lı tebliğin ilgili bölümü değişiklik öncesi ve sonrası aşağıdaki gibidir. 
 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Kararname kapsamında teslim edilecek olan 
deniz yakıtını yalnızca, ÖTV 
mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi 
dairesinden alınan ve geçerlilik süresi 
dolmamış olan "dağıtım izin belgesi"ni haiz 
(Genel ve Katma Bütçeli Đdareler, Đl Özel 
Đdareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha 
fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış 
olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya 
ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini 
haiz olma şartı aranmaz) dağıtıcılar teslim 
edebilirler. Đlgili vergi dairesinden dağıtım 
izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki 
şartları taşıması gerekmektedir. 
 

• Dağıtım izin belgesi için vergi 
dairesine 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 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanuna muhalefetten 
mahkum olmamaları ve 213 sayılı 

Kararname kapsamında teslim edilecek olan 
deniz yakıtını yalnızca, ÖTV 
mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi 
dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi 
Dairesi Başkanlığı / Defterdarlık 
tarafından verilen ve geçerlilik süresi 
dolmamış olan "dağıtım izin belgesi"ni haiz 
(Genel ve Katma Bütçeli Đdareler, Đl Özel 
Đdareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha 
fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış 
olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya 
ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini 
haiz olma şartı aranmaz) dağıtıcılar teslim 
edebilirler. Đlgili Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlıktan dağıtım izin 
belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki 
şartları taşıması gerekmektedir. 
 

• Dağıtım izin belgesi için Vergi 
Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa 
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 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı 
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Vergi Usul Kanununun 359 uncu 
maddesinde yazılı kaçakçılık 
suçlarını işlememiş olmaları,  

• Đlgili vergi dairesine 500.000 Türk 
Lirası karşılığı  6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
(5 numaralı fıkrası hariç) 
teminatlardan herhangi birini vermiş 
olmaları,  

• Bu Tebliğin ekinde bir örneği yer alan 
(EK:3) "Yakıt Dağıtım 
Taahhütnamesi" ni ilgili vergi 
dairesine vermiş olmaları.  

Dağıtıcıların, dağıtım izin belgesi aldıktan 
sonra söz konusu belgeyi alabilmek için 
gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını 
ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi 
ilgili vergi dairesi tarafından iptal 
edilecektir.  

Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanuna muhalefetten 
mahkum olmamaları ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 359 uncu 
maddesinde yazılı kaçakçılık 
suçlarını işlememiş olmaları,  

• Đlgili vergi dairesine 2.000.000 Türk 
Lirası karşılığı  6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
(5 numaralı fıkrası hariç) 
teminatlardan herhangi birini vermiş 
olmaları,  

• Bu Tebliğin ekinde bir örneği yer alan 
(EK:3) "Yakıt Dağıtım 
Taahhütnamesi" ni ilgili vergi 
dairesine vermiş olmaları. 

 

Dağıtım izin belgeleri her yıl için 31 Aralık 
tarihine kadar geçerli olacak şekilde 
düzenlenir. Dağıtım izin belgesi düzenleyen 
veya iptal eden vergi daireleri, söz konusu 
belgelerin bir nüshasını Bakanlığın yanı sıra 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına da gönderir. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 
Tebliğdeki usul ve esaslara aykırı durumları 
tespit edilen dağıtım izin belgesi sahibi 
firmalar Bakanlığa bildirilir. 

Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli 
olan şartları ta şımadığının sonradan 
anlaşılması veya dağıtım izin belgesi 
aldıktan sonra söz konusu belgeyi 
alabilmek için gerekli olan şartlardan bir 
ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, 
dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal 
edilecek ve dağıtıcılar vergi incelemesine 
sevk edilecektir. 
Dağıtım izin belgeleri her yıl için 31 Aralık 
tarihine kadar geçerli olacak şekilde 
düzenlenir. Dağıtım izin belgesi düzenleyen 
veya iptal eden Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık , söz konusu 
belgelerin bir nüshasını Bakanlığın yanı sıra 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına da gönderir. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 
Tebliğdeki usul ve esaslara aykırı durumları 
tespit edilen dağıtım izin belgesi sahibi 
firmalar Bakanlığa bildirilir. 
Kararname kapsamındaki faaliyetlerini 
sonlandırmaları nedeniyle vermiş 
oldukları teminatlarını geri almak isteyen 
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dağıtıcıların teminat çözümü işlemleri, 
Kararname kapsamında teslim edilmesi 
gereken akaryakıtların, bu Tebliğde 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 
teslim edildiğini deniz yakıtı kullanıcıları 
nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri de 
içerecek şekilde tevsik eden vergi inceleme 
raporu sonucuna göre yapılacaktır.  
Kendilerine dağıtım izin belgesi 
düzenlenen dağıtıcılar, Kararname 
kapsamındaki teslimlerini gelecek yıllarda 
da devam ettirmeleri halinde, geçmiş 
akaryakıt teslimlerinin bu Tebli ğde 
belirlenen usul ve esaslara uygun olup 
olmadığının deniz yakıtı kullanıcıları 
nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri de 
içerecek şekilde tespit edilmesi amacıyla 
üç yılda bir vergi incelemesine sevk 
edileceklerdir. 

 
b) Tebliğin (5/d) bölümüne altıncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf 
eklenmiştir. 
“Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken akaryakıtların bu Tebliğde belirlenen usul 
ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya 
da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığına ilişkin 
herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi 
incelemesine sevk edilecek ve bunların dağıtım izin belgesine el konulacaktır. Yapılan vergi 
incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye 
ili şkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan 
dağıtım izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Ancak, söz konusu incelemeler 
sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin 
görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi 
halinde el konulan dağıtım izin belgesi iade edilmeyecek veya yenisi düzenlenmeyecektir. Bu 
suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi verilmesi söz konusu 
olmayacaktır.” 
c) Tebliğin ekindeki (EK: 4) numaralı dağıtım izin belgesi bu Tebliğ ekinde yer aldığı şekilde 
değiştirilmi ştir.  
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Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Diğer Hususlar: 
213 sayılı VUK'nun mükerrer 257 nci 
maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği 
yetkiye istinaden, jurnal defteri ve gemi 
hareket kayıt jurnali, kayıt, muhafaza ve 
ibraz yönünden anılan kanun hükümleri 
kapsamına alınmıştır. Yakıt alım defteri, 
jurnal defteri ve gemi hareket kayıt jurnalinin 
kararname uygulaması kapsamında işyerinde 
bulundurulmaması, ibraz edilmemesi veya 
usulüne uygun tutulmaması hallerinde, Vergi 
Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel 
usulsüzlük cezası uygulanır.  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığınca denetim için çağrı yapılmış 
donatan veya kiracıların, çağrıya cevap 
vermemesi veya haklı ve geçerli bir mazereti 
olmaksızın deniz aracını getirmemesi ya da 
defterlerini ibraz etmemesi hallerinde, yakıt 
alım defterine bloke konularak bunlar 
defterin onaylatıldığı ilgili vergi dairesine 
bildirilecektir.  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, ÖTV'si sıfıra indirilmiş deniz 
yakıtı teslimlerinin kontrolü ve takibi 
amacıyla gerekli görülen hallerde çevresel, 
teknik ve ticari boyutlu (miktar, mekan, 
zaman ve deniz aracı türlerine yönelik) 
düzenlemeler yapabilir. Ayrıca elektronik 
ortamda uygulamanın yürütülmesini 
kolaylaştırmak için Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığınca yapılan 
düzenlemeler, uygulamada kullanılan basılı 
evrak ile eş değer hükme haizdir. 
Bu Tebliğ ile istenilen bildirimlerin deniz 
yakıtı kullanıcıları veya dağıtıcıları 
tarafından Başkanlık ve Müsteşarlığa doğru 
olarak ve zamanında gönderilmemesi 
halinde, sorumlular adına Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 355 inci maddesi 
gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanır.  

Diğer Hususlar: 
213 sayılı VUK'nun mükerrer 257 nci 
maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği 
yetkiye istinaden, jurnal defteri ve gemi 
hareket kayıt jurnali, kayıt, muhafaza ve 
ibraz yönünden anılan kanun hükümleri 
kapsamına alınmıştır. Yakıt alım defteri, 
jurnal defteri ve gemi hareket kayıt jurnalinin 
kararname uygulaması kapsamında işyerinde 
bulundurulmaması, ibraz edilmemesi veya 
usulüne uygun tutulmaması hallerinde, Vergi 
Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel 
usulsüzlük cezası uygulanır.  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığınca denetim için çağrı yapılmış 
donatan veya kiracıların, çağrıya cevap 
vermemesi veya haklı ve geçerli bir mazereti 
olmaksızın deniz aracını getirmemesi ya da 
defterlerini ibraz etmemesi hallerinde, yakıt 
alım defterine bloke konularak bunlar 
defterin onaylatıldığı ilgili vergi dairesine 
bildirilecektir.  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, ÖTV'si sıfıra indirilmiş deniz 
yakıtı teslimlerinin kontrolü ve takibi 
amacıyla gerekli görülen hallerde çevresel, 
teknik ve ticari boyutlu (miktar, mekan, 
zaman ve deniz aracı türlerine yönelik) 
düzenlemeler yapabilir. Ayrıca elektronik 
ortamda uygulamanın yürütülmesini 
kolaylaştırmak için Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığınca yapılan 
düzenlemeler, uygulamada kullanılan basılı 
evrak ile eş değer hükme haizdir. 
Bu Tebliğ ile istenilen bildirimlerin deniz 
yakıtı kullanıcıları veya dağıtıcıları 
tarafından Başkanlık ve Müsteşarlığa doğru 
olarak ve zamanında gönderilmemesi 
halinde, sorumlular adına Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 355 inci maddesi 
gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanır.  
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Deniz yakıtı kullanıcıları ve dağıtıcılarının, 
yukarıda (a) ve (b) bölümlerinde 
belirlenenler dışında bu Tebliğ ile belirlenen 
usul ve esaslara uymamaları nedeniyle vergi 
ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa 
uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu 
tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü 
maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.  
Öte yandan, deniz yakıtı kullanıcıları adına 
yapılan vergi incelemeleri sonucunda Vergi 
Usul Kanununun 359 uncu maddesinde 
sayılan hallere temas eden bir amme 
alacağının salınması için gerekli 
muamelelere başlanırsa, kullanıcıların el 
konulmuş olan yakıt alım defteri, teminat 
gösterilse dahi inceleme sonuçlanıncaya 
kadar kendilerine verilmeyecek, yakıt alım 
defterine el konulmamışsa el konulacaktır. 
Anılan Kanunun 359 uncu maddesinde 
sayılan suçların işlenmiş olduğunun 
kesinleşmesi halinde ise bu kullanıcılara yeni 
yakıt alım defteri verilmeyecektir. 

Deniz yakıtı kullanıcıları ve dağıtıcılarının, 
yukarıda (a) ve (b) bölümlerinde 
belirlenenler dışında bu Tebliğ ile belirlenen 
usul ve esaslara uymamaları nedeniyle vergi 
ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa 
uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu 
tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü 
maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.  
Öte yandan, deniz yakıtı kullanıcıları adına 
yapılan vergi incelemeleri sonucunda Vergi 
Usul Kanununun 359 uncu maddesinde 
sayılan hallere temas eden bir amme 
alacağının salınması için gerekli 
muamelelere başlanırsa, kullanıcıların el 
konulmuş olan yakıt alım defteri, teminat 
gösterilse dahi inceleme sonuçlanıncaya 
kadar kendilerine verilmeyecek, yakıt alım 
defterine el konulmamışsa el konulacaktır. 
Anılan Kanunun 359 uncu maddesinde 
sayılan suçların işlenmiş olduğunun 
kesinleşmesi halinde ise bu kullanıcılara yeni 
yakıt alım defteri verilmeyecektir. 
Kararname kapsamında teslim edilmesi 
gereken akaryakıtların bu Tebliğde 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 
teslim edilmediğine dair yetkili 
makamlarca tespitte bulunulması ya da 
sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge düzenlediği veya kullandığına ilişkin 
herhangi bir vergi inceleme raporunda 
tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar 
vergi incelemesine sevk edilecek ve 
bunların dağıtım izin belgesine el 
konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi 
sonucunda herhangi bir vergi tarh 
edilmemesi  
veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin 
gecikme zammı, gecikme faizi ve 
uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el 
konulan dağıtım izin belgesi iade edilecek 
veya yenisi verilebilecektir. Ancak söz 
konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren 
vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el 
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konulan dağıtım izin belgesi iade 
edilmeyecek veya yenisi 
düzenlenmeyecektir. Bu suçların 
kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni 
dağıtım izin belgesi verilmesi söz konusu 
olmayacaktır. 

 
c) Tebliğin ekindeki (EK: 4) numaralı dağıtım izin belgesi, sirkülerimizin ekinde yer aldığı 
şekilde değiştirilmi ştir.  
 
 
3- (18) No.lı ÖTV Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler: 
 
18 Seri No.lı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde 17.08.2012 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 
 
a) Tebliğin 1’inci bölümünde yer alan “Dağıtım Đzin Belgesi” tanımı içerisindeki “Gelir 
Đdaresi Başkanlığı tarafından verilen” ibaresi “ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi 
dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen” 
olarak değiştirilmi ştir.  
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Dağıtım Đzin Belgesi: Kararname 
kapsamında aerosol üreticilerine, aerosol 
üretiminde kullanılmaya uygun standardize 
edilmiş L.P.G. satışı yapmak isteyen 
dağıtıcılara Gelir Đdaresi Başkanlığı 
tarafından verilen, üç takvim yılı için 
düzenlenen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin 
bilgilerin yer aldığı ve bir örneği bu tebliğin 
ekinde EK: 2 olarak yer alan izin belgesini, 

Dağıtım Đzin Belgesi: Kararname 
kapsamında aerosol üreticilerine, aerosol 
üretiminde kullanılmaya uygun standardize 
edilmiş L.P.G. satışı yapmak isteyen 
dağıtıcılara ÖTV mükellefiyetinin 
bulunduğu yer vergi dairesi 
müdürlü ğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık tarafından 
verilen, üç takvim yılı için düzenlenen, 
üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer 
aldığı ve bir örneği bu tebliğin ekinde EK: 2 
olarak yer alan izin belgesini, 

 
b) Tebliğin (2.2.) bölümünün dördüncü paragrafı “Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli 
olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya L.P.G. satın alma izin belgesi aldıktan 
sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal 
etmeleri halinde, L.P.G. satın alma izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilmek 
suretiyle üreticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve aynı gün içinde dağıtıcılara da 
bildirilmek üzere konu hakkında Gelir Đdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.” şeklinde 
değiştirilmi ş ve beşinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
2.2. Vergi Dairesince Yapılacak Đşlemler  
Đlgili vergi dairesi söz konusu müracaat 
üzerine;  

• Üreticinin müracaat tarihinde vadesi 
geçtiği halde ödenmemiş gelir vergisi 
ve/veya kurumlar vergisi ve KDV 
borcu olup olmadığının kontrolü ile 
üreticinin müracaatına konu ve bu 
tebliğin 2.1. bölümünde ifade edilen 
diğer hususlara ilişkin bilgi ve 
belgelerin kontrolünü yapacak,  
Yoklamaya yetkili bir memur 
vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil 
belgesine dayanak olan kapasite 
raporunu düzenleyen sanayi/ticaret 
odasından bir temsilciyle birlikte 
mükellefin belirtmiş olduğu işyeri 
(üretim) adresinde söz konusu imalatı 
gerçekleştirecek tesis ve teçhizatın 
bulunup bulunmadığına dair tespit 
yaptırarak bu durumun bir tutanağa 
bağlanmasını sağlayacaktır.  
 

2.2. Vergi Dairesince Yapılacak Đşlemler  
Đlgili vergi dairesi söz konusu müracaat 
üzerine;  

• Üreticinin müracaat tarihinde vadesi 
geçtiği halde ödenmemiş gelir vergisi 
ve/veya kurumlar vergisi ve KDV 
borcu olup olmadığının kontrolü ile 
üreticinin müracaatına konu ve bu 
tebliğin 2.1. bölümünde ifade edilen 
diğer hususlara ilişkin bilgi ve 
belgelerin kontrolünü yapacak,  
Yoklamaya yetkili bir memur 
vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil 
belgesine dayanak olan kapasite 
raporunu düzenleyen sanayi/ticaret 
odasından bir temsilciyle birlikte 
mükellefin belirtmiş olduğu işyeri 
(üretim) adresinde söz konusu imalatı 
gerçekleştirecek tesis ve teçhizatın 
bulunup bulunmadığına dair tespit 
yaptırarak bu durumun bir tutanağa 
bağlanmasını sağlayacaktır.  
 

 
Bu kontrol ve tespitler sonucunda gerekli 
şartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi 
tarafından üreticiye "L.P.G. Satın Alma Đzin 
Belgesi" verilecektir. Vergi daireleri 
verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak 
yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün 
akşamına kadar E-VDO Merkezi Đşlemler 
Menüsü altında yer alacak "2010/135 sayılı 
Kararname Kapsamında L.P.G. Satın Alma 
Đzin Belgesine Sahip Üreticiler" formuna 
işleyeceklerdir.  
Ayrıca takip eden yıl için L.P.G. satın alma 
izin belgesi düzenlenmesini isteyen üreticiler 
içinde bulunulan yılın Aralık ayından 
itibaren yeni belge düzenlenmesini talep 
edebileceklerdir. Bu talep üzerine vergi 
dairesince yukarıda belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle yeni 
L.P.G. satın alma izin belgesi 

Bu kontrol ve tespitler sonucunda gerekli 
şartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi 
tarafından üreticiye "L.P.G. Satın Alma Đzin 
Belgesi" verilecektir. Vergi daireleri 
verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak 
yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün 
akşamına kadar E-VDO Merkezi Đşlemler 
Menüsü altında yer alacak "2010/135 sayılı 
Kararname Kapsamında L.P.G. Satın Alma 
Đzin Belgesine Sahip Üreticiler" formuna 
işleyeceklerdir.  
Ayrıca takip eden yıl için L.P.G. satın alma 
izin belgesi düzenlenmesini isteyen üreticiler 
içinde bulunulan yılın Aralık ayından 
itibaren yeni belge düzenlenmesini talep 
edebileceklerdir. Bu talep üzerine vergi 
dairesince yukarıda belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle yeni 
L.P.G. satın alma izin belgesi 
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düzenlenecektir.  
 
Üreticilerin müracaat tarihinde gerekli 
olan şartları ta şımadığının sonradan 
anlaşılması veya bu tebliğde belirtilen usul 
ve esaslara uyulmadığının tespiti halinde 
L.P.G. satın alma izin belgeleri ilgili vergi 
dairesi tarafından iptal edilecek ve aynı 
gün dağıtıcılara da bildirilmek üzere konu 
hakkında Gelir Đdaresi Başkanlığına bilgi 
verilecektir. L.P.G. satın alma izin 
belgesinin iptaline neden olan durum veya 
fiilin vergi ziyaına sebebiyet verecek 
nitelikte olması halinde bu durumdaki 
üreticiler vergi incelemesine sevk 
edilecektir.  
Yapılacak vergi incelemesi sonucunda 
herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya 
tarh edilen vergi ile buna ilişkin gecikme 
zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların 
ödenmesi halinde yeni belge 
düzenlenebilecektir.  
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel 
idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51'i 
veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar 
ile özelleştirme kapsam ve programına 
alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası 
yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlara 
L.P.G. satın alma izin belgesi verilmesinde 
yukarıdaki şartlar ve belgeler 
aranılmayacaktır. 

düzenlenecektir.  
 
Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli 
olan şartları ta şımadığının sonradan 
anlaşılması veya L.P.G. satın alma izin 
belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi 
alabilmek için gerekli olan şartlardan bir 
ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, 
L.P.G. satın alma izin belgesi ilgili vergi 
dairesi tarafından iptal edilmek suretiyle 
üreticiler vergi incelemesine sevk edilecek 
ve aynı gün içinde dağıtıcılara da 
bildirilmek üzere konu hakkında Gelir 
Đdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.  
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel 
idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51'i 
veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar 
ile özelleştirme kapsam ve programına 
alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası 
yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlara 
L.P.G. satın alma izin belgesi verilmesinde 
yukarıdaki şartlar ve belgeler 
aranılmayacaktır. 

 
c) Tebliğin 3 üncü bölümünün; 
- birinci paragrafındaki “Gelir Đdaresi Başkanlığından alınan” ibaresi “Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen” olarak değiştirilmi ş, 
 
- üçüncü paragrafındaki “kurumlar vergisi ve KDV borcu” ibaresi “herhangi bir vergi borcu” 
olarak değiştirilmi ş, “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan 
hükümlü bulunmamaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
359 uncu maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,” ibaresi ve aynı 
paragrafa “- Đlgili 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,” ibaresi eklenmiş, 
- dördüncü paragrafındaki “Gelir Đdaresi Başkanlığınca yukarıdaki” ibaresi “Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlıkça yukarıdaki” olarak değiştirilmi ş ve bu paragrafın sonuna “Dağıtım 
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izin belgesi düzenleyen veya iptal eden Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, söz konusu 
belgelerin bir nüshasını Gelir Đdaresi Başkanlığına gönderir.” cümlesi eklenmiş,   
- beşinci paragrafı “Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının 
sonradan anlaşılması veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek 
için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili 
Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilecek ve dağıtıcılar vergi 
incelemesine sevk edilecektir.” şeklinde değiştirilmi ş, 
- son paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 
“Kararname kapsamındaki faaliyetlerini sonlandırmaları nedeniyle vermiş oldukları 
teminatlarını geri almak isteyen dağıtıcıların teminat çözümü işlemleri, Kararname 
kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G.’nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara 
uygun olarak teslim edildiğini üreticiler nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri de içerecek 
şekilde tevsik eden vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır.  
Kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenen dağıtıcılar, Kararname kapsamındaki teslimlerini 
gelecek yıllarda da devam ettirmeleri halinde, geçmiş L.P.G. teslimlerinin bu Tebliğde 
belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığının üreticiler nezdinde yapılacak karşıt 
incelemeleri de içerecek şekilde tespit edilmesi amacıyla üç yılda bir vergi incelemesine sevk 
edileceklerdir.” 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. 
TESLĐM EDEBĐLECEK OLANLAR, 
GEREKL Đ BELGELER VE ĐŞLEMLER  
Kararname kapsamında teslim edilecek olan 
L.P.G.'yi yalnızca, Gelir Đdaresi 
Başkanlığından alınan "Dağıtım Đzin 
Belgesi"ni haiz dağıtıcılar teslim edebilirler.  
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel 
idareleri ile sermayesinin % 51'i veya daha 
fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış 
olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya 
ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini 
haiz olma şartı aranmaz.  
Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların 
aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.  

• Dağıtım izin belgesi için müracaat 
tarihinde kurumlar vergisi ve KDV 
borcu bulunmaması,  

• Yönetim kurulu üyeleri ile şirket 
sermayesinin % 10'undan fazlasına 
sahip olanların affa uğramış olsalar 
dahi,  

3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. 
TESLĐM EDEBĐLECEK OLANLAR, 
GEREKL Đ BELGELER VE ĐŞLEMLER  
Kararname kapsamında teslim edilecek olan 
L.P.G.'yi yalnızca, Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen  
"Dağıtım Đzin Belgesi"ni haiz dağıtıcılar 
teslim edebilirler.  
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel 
idareleri ile sermayesinin % 51'i veya daha 
fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış 
olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya 
ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini 
haiz olma şartı aranmaz.  
Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların 
aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.  

• Dağıtım izin belgesi için müracaat 
tarihinde herhangi bir vergi borcu 
bulunmaması,  
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Yapılacak vergi incelemesi sonucunda 
herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya 
tarh edilen vergi ile buna ilişkin gecikme 
zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların 
ödenmesi halinde yeni belge 
düzenlenebilecektir. 

kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit 
bulunmaması halinde dağıtıcılara dağıtım 
izin belgesi verilecektir. Dağıtım izin belgesi 
düzenleyen veya iptal eden Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık, söz konusu 
belgelerin bir nüshasını Gelir Đdaresi 
Başkanlığına gönderir. 
 
Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli 
olan şartları ta şımadığının sonradan 
anlaşılması veya dağıtım izin belgesi 
aldıktan sonra söz konusu belgeyi 
alabilmek için gerekli olan şartlardan bir 
ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, 
dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık tarafından  
iptal edilecek ve dağıtıcılar vergi 
incelemesine sevk edilecektir. 
Kararname kapsamındaki faaliyetlerini 
sonlandırmaları nedeniyle vermiş 
oldukları teminatlarını geri almak isteyen 
dağıtıcıların teminat çözümü işlemleri, 
Kararname kapsamında teslim edilmesi 
gereken L.P.G.’nin, bu Tebliğde belirlenen 
usul ve esaslara uygun olarak teslim 
edildiğini üreticiler nezdinde yapılacak 
karşıt incelemeleri de içerecek şekilde 
tevsik eden vergi inceleme raporu 
sonucuna göre yapılacaktır.  
Kendilerine dağıtım izin belgesi 
düzenlenen dağıtıcılar, Kararname 
kapsamındaki teslimlerini gelecek yıllarda 
da devam ettirmeleri halinde, geçmiş 
L.P.G. teslimlerinin bu Tebliğde 
belirlenen usul ve esaslara uygun olup 
olmadığının üreticiler nezdinde yapılacak 
karşıt incelemeleri de içerecek şekilde 
tespit edilmesi amacıyla üç yılda bir vergi 
incelemesine sevk edileceklerdir. 
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d) Tebliğin (4.1.1.) bölümünün son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf 
eklenmiştir. 
“Di ğer taraftan 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca, 
Kararname kapsamında satın alınan L.P.G.’nin normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarının 
yarısı kadar nakit veya banka teminat mektubu alınması uygun görülmüştür. Buna göre 
Kararname kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyanname ile birlikte dağıtıcının bağlı 
olduğu vergi dairesine teminat verilecektir. Beyanname verme süresi içerisinde söz konusu 
teminatın verilmemesi halinde Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması 
mümkün bulunmamaktadır. Teminatın çözümü işlemi ise bu Tebliğ kapsamında usulüne 
uygun düzenlenen aerosol üretim tasdik raporunda üretimde kullanıldığı belirtilen L.P.G.’nin 
satın alma tarihi ve miktarına ait bilgileri içeren bir yazının, üreticinin vergi dairesi tarafından 
dağıtıcının vergi dairesine gönderilmesi üzerine gerçekleştirilecektir.” 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
 
4.1.1. Đthal Edilen L.P.G.'nin Üreticilere 
Teslim ve Beyanı  

Dağıtıcılar ithal ettikleri L.P.G.'yi üreticilere 
teslimlerinde, teslim tarihi itibariyle 
hesaplanacak ÖTV tutarını sıfır olarak 
 
uygulayacaklar ancak düzenlenen faturada 
"2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında 
Sıfır Olarak Hesaplanıp Fatura Bedeline 
Dahil Edilmeyen Yürürlükteki ÖTV Tutarı 
… TL'dir" şerhi ile göstereceklerdir.  
Dağıtıcılar bu suretle sıfır olarak 
uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim 
ettikleri L.P.G. miktarlarını, (1) numaralı 
ÖTV beyannamesinin "Vergi Bildirimi" 
bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" 
kısmında yer alan "2010/135 Sayılı 
Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" 
ibaresini seçerek beyanda bulunacaklardır.  
Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı 
döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin 
"Ekler" bölümünde yer alan "2010/135 Sayılı 
Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" 
kısmına düzenledikleri faturalara ilişkin 
bilgileri gireceklerdir. 

4.1.1. Đthal Edilen L.P.G.'nin Üreticilere 
Teslim ve Beyanı  

Dağıtıcılar ithal ettikleri L.P.G.'yi üreticilere 
teslimlerinde, teslim tarihi itibariyle 
hesaplanacak ÖTV tutarını sıfır olarak 
uygulayacaklar ancak düzenlenen faturada 
"2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında 
Sıfır Olarak Hesaplanıp Fatura Bedeline 
Dahil Edilmeyen Yürürlükteki ÖTV Tutarı 
… TL'dir" şerhi ile göstereceklerdir.   
Dağıtıcılar bu suretle sıfır olarak 
uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim 
ettikleri L.P.G. miktarlarını, (1) numaralı 
ÖTV beyannamesinin "Vergi Bildirimi" 
bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" 
kısmında yer alan "2010/135 Sayılı 
Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" 
ibaresini seçerek beyanda bulunacaklardır.  
Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı 
döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin 
"Ekler" bölümünde yer alan "2010/135 Sayılı 
Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" 
kısmına düzenledikleri faturalara ilişkin 
bilgileri gireceklerdir. 
Diğer taraftan 4760 sayılı ÖTV 
Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı 
fıkrası uyarınca, Kararname kapsamında 
satın alınan L.P.G.’nin normal 
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teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarının 
yarısı kadar nakit veya banka teminat 
mektubu alınması uygun görülmüştür. 
Buna göre Kararname kapsamında 
teslimin yapıldığı döneme ait beyanname 
ile birlikte da ğıtıcının bağlı olduğu vergi 
dairesine teminat verilecektir. Beyanname 
verme süresi içerisinde söz konusu 
teminatın verilmemesi halinde. 
Kararname kapsamındaki uygulamadan 
yararlanılması mümkün 
bulunmamaktadır. Teminatın çözümü 
işlemi ise bu Tebliğ kapsamında usulüne 
uygun düzenlenen aerosol üretim tasdik 
raporunda üretimde kullanıldı ğı belirtilen 
L.P.G.’nin satın alma tarihi ve miktarına 
ait bilgileri içeren bir yazının, üreticinin 
vergi dairesi tarafından dağıtıcının vergi 
dairesine gönderilmesi üzerine 
gerçekleştirilecektir.  

 
e) Tebliğin (4.2.) bölümünün, 
- birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, 
“Di ğer taraftan 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca, 
Kararname kapsamında satın alınan L.P.G.’nin  normal teslimlerinde uygulanan ÖTV 
tutarının yarısı kadar nakit veya banka teminat mektubu alınması uygun görülmüştür. Buna 
göre teminat, bu Tebliğin (4.1.1.) bölümünde olduğu gibi, Kararname kapsamında teslimin 
yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme süresi içerisinde dağıtıcının 
ÖTV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir. Bu süre içerisinde söz konusu 
teminatın verilmemesi halinde Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması 
mümkün bulunmamaktadır. Teminatın çözümü işlemi ise bu Tebliğ kapsamında usulüne 
uygun düzenlenen aerosol üretim tasdik raporunda üretimde kullanıldığı belirtilen L.P.G.’nin 
satın alma tarihi ve miktarına ait bilgileri içeren bir yazının, üreticinin vergi dairesi tarafından 
dağıtıcının vergi dairesine gönderilmesi üzerine gerçekleştirilecektir.” 
- ikinci paragrafında yer alan “listenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yine dağıtıcıların 
ilgili teminatların süresinde yatırıldığına dair bağlı bulundukları vergi dairelerinden almış 
oldukları yazının” ibaresi eklenmiştir. 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
4.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV 
Ödeyerek Aldıkları L.P.G.'yi Üreticilere 
Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı  

Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek 

4.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV 
Ödeyerek Aldıkları L.P.G.'yi Üreticilere 
Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı  

Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek 
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satın aldıkları L.P.G.'yi üreticilere kararname 
kapsamında teslimlerinde düzenleyecekleri 
faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını 
teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Bu 
teslimlere ilişkin düzenlenen faturalarda 
teslim bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarı 
"2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında 
Teslim Bedeline Dahil Edilmeyen 
Yürürlükteki ÖTV Tutarı … TL'dir" şerhi ile 
gösterilecektir.  
Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere 
ili şkin teslim bedeline dahil etmediği ÖTV 
tutarları, rafinerilerden aldıkları mallar için 
hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup 
edilecektir. Mahsup için, dağıtıcıların 
üreticilere kararname kapsamında teslim 
ettiği L.P.G.'ye ilişkin düzenlediği işletme 
yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış 
fatura fotokopilerinin ekli olduğu liste ile 
üreticilerden alınan talep ve taahhütname 
bilgilerinin yer aldığı bir listenin rafinerilere 
verilmesi gerekmektedir.  
Rafineriler, dağıtıcılara mahsuplaşma 
suretiyle ÖTV tahsil etmeden teslim ettiği 
mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV 
beyannamesinin "Vergi Bildirimi" 
bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" 
kısmında yer alan "2010/135 Sayılı 
Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" 
ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan 
etmeyeceklerdir.  
Ayrıca, rafinerilerin mahsuplaşmanın 
yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin 
olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin 
"Ekler" bölümünde yer alan "2010/135 Sayılı 
Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" 
kısmına, söz konusu mahsuplaşmanın 
dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından 
kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgileri 
girmeleri gerekmektedir. 

satın aldıkları L.P.G.'yi üreticilere kararname 
kapsamında teslimlerinde düzenleyecekleri 
faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını 
teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Bu 
teslimlere ilişkin düzenlenen faturalarda 
teslim bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarı 
"2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında 
Teslim Bedeline Dahil Edilmeyen 
Yürürlükteki ÖTV Tutarı … TL'dir" şerhi ile 
gösterilecektir.  
Diğer taraftan 4760 sayılı ÖTV 
Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı 
fıkrası uyarınca, Kararname kapsamında 
satın alınan L.P.G.’nin  normal 
teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarının 
yarısı kadar nakit veya banka teminat 
mektubu alınması uygun görülmüştür. 
Buna göre teminat, bu Tebliğin (4.1.1.) 
bölümünde olduğu gibi, Kararname 
kapsamında teslimin yapıldığı 
vergilendirme dönemine ilişkin 
beyannamenin verilme süresi içerisinde 
dağıtıcının ÖTV yönünden bağlı 
bulunduğu vergi dairesine verilecektir. Bu 
süre içerisinde söz konusu teminatın 
verilmemesi halinde Kararname 
kapsamındaki uygulamadan 
yararlanılması mümkün 
bulunmamaktadır. Teminatın çözümü 
işlemi ise bu Tebliğ kapsamında usulüne 
uygun düzenlenen aerosol üretim tasdik 
raporunda üretimde kullanıldı ğı belirtilen 
L.P.G.’nin satın alma tarihi ve miktarına 
ait bilgileri içeren bir yazının, üreticinin 
vergi dairesi tarafından dağıtıcının vergi 
dairesine gönderilmesi üzerine 
gerçekleştirilecektir.  
Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere 
ili şkin teslim bedeline dahil etmediği ÖTV 
tutarları, rafinerilerden aldıkları mallar için 
hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup  
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 edilecektir. Mahsup için, dağıtıcıların 
üreticilere kararname kapsamında teslim 
ettiği L.P.G.'ye ilişkin düzenlediği işletme 
yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış 
fatura fotokopilerinin ekli olduğu liste ile 
üreticilerden alınan talep ve taahhütname 
bilgilerinin yer aldığı bir listenin ve yine 
dağıtıcıların ilgili teminatların süresinde 
yatırıldı ğına dair bağlı bulundukları vergi 
dairelerinden almış oldukları yazının 
rafinerilere verilmesi gerekmektedir.  
Rafineriler, dağıtıcılara mahsuplaşma 
suretiyle ÖTV tahsil etmeden teslim ettiği 
mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV 
beyannamesinin "Vergi Bildirimi" 
bölümünün "A Cetvelindeki Ürünler" 
kısmında yer alan "2010/135 Sayılı 
Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" 
ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan 
etmeyeceklerdir.  
Ayrıca, rafinerilerin mahsuplaşmanın 
yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin 
olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin 
"Ekler" bölümünde yer alan "2010/135 Sayılı 
Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" 
kısmına, söz konusu mahsuplaşmanın 
dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından 
kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgileri 
girmeleri gerekmektedir. 

 
f) Tebliğin 7 nci bölümünün üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve bu paragrafın yerine 
aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 
“Kararname kapsamında teslim alınan L.P.G.’nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara 
uygun olarak üretimde kullanılmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması halinde, 
üreticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve bunların L.P.G. satın alma izin belgesine el 
konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya 
tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların 
ödenmesi halinde, el konulan L.P.G. satın alma izin belgesi iade edilecek veya yenisi 
verilebilecektir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu 
maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu 
düzenlenmesi halinde el konulan L.P.G. satın alma izin belgeleri iade edilmeyecek veya 
yenisi düzenlenmeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni L.P.G. satın 
alma izin belgesi verilmesi söz konusu olmayacaktır. 
Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G.’nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve 
esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da 
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sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığına ilişkin 
herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi 
incelemesine sevk edilecek ve bunların dağıtım izin belgesine el konulacaktır. Yapılan vergi 
incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye 
ili şkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan 
dağıtım izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Ancak söz konusu incelemeler 
sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin 
görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgeleri iade 
edilmeyecek veya yenisi düzenlenmeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise 
dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi verilmesi söz konusu olmayacaktır.” 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
7. SORUMLULUK  
Kararname kapsamında teslim edilen L.P.G. 
bu tebliğde tanımlanan aerosol üretimi 
dışında kullanılamaz, satılamaz veya 
devredilemez.  
Üreticiler ve dağıtıcıların bu tebliğde 
belirlenen usul ve esaslara uymamaları 
halinde haklarında Vergi Usul Kanununda 
yazılı cezalar uygulanacaktır.  
Öte yandan, bu tebliğde belirlenen usul ve 
esaslara uymamaları nedeniyle üreticiler 
ve dağıtıcılar adına yapılan vergi 
incelemeleri sonucunda Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
hallere temas eden bir amme alacağının 
salınması için gerekli muamelelere 
başlanması halinde, bunların "L.P.G. 
Satın Alma Đzin Belgesi" ve "Dağıtım Đzin 
Belgesi" iptal edilecektir. Bu suçların 
işlenmiş olduğunun kesinleşmesi halinde 
ise söz konusu kişilere yeni belge verilmesi 
söz konusu olmayacaktır. 

7. SORUMLULUK  
Kararname kapsamında teslim edilen L.P.G. 
bu tebliğde tanımlanan aerosol üretimi 
dışında kullanılamaz, satılamaz veya 
devredilemez.  
Üreticiler ve dağıtıcıların bu tebliğde 
belirlenen usul ve esaslara uymamaları 
halinde haklarında Vergi Usul Kanununda 
yazılı cezalar uygulanacaktır.  
Kararname kapsamında teslim alınan 
L.P.G.’nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve 
esaslara uygun olarak üretimde 
kullanılmadığına dair yetkili makamlarca 
tespitte bulunulması halinde, üreticiler 
vergi incelemesine sevk edilecek ve 
bunların L.P.G. satın alma izin belgesine 
el konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi 
sonucunda herhangi bir vergi tarh 
edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu 
vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme 
faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi 
halinde, el konulan L.P.G. satın alma izin 
belgesi iade edilecek veya yenisi 
verilebilecektir. Ancak söz konusu 
incelemeler sonucunda Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren 
vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el 
konulan L.P.G. satın alma izin belgeleri 
iade edilmeyecek veya yenisi 
düzenlenmeyecektir. Bu suçların 
kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni 
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L.P.G. satın alma izin belgesi verilmesi söz 
konusu olmayacaktır. 
Kararname kapsamında teslim edilmesi 
gereken L.P.G.’nin, bu Tebliğde belirlenen 
usul ve esaslara uygun olarak teslim 
edilmediğine dair yetkili makamlarca 
tespitte bulunulması ya da sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
düzenlediği veya kullandığına ilişkin 
herhangi bir vergi inceleme raporunda 
tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar 
vergi incelemesine sevk edilecek ve 
bunların dağıtım izin belgesine el 
konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi 
sonucunda herhangi bir vergi tarh 
edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu 
vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme 
faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi 
halinde, el konulan dağıtım izin belgesi 
iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. 
Ancak söz konusu incelemeler sonucunda 
Vergi Usul Kanununun 359 uncu 
maddesinde sayılan suçların işlendiğine 
ili şkin görüşleri içeren vergi suçu raporu 
düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım 
izin belgeleri iade edilmeyecek veya yenisi 
düzenlenmeyecektir. Bu suçların 
kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni 
dağıtım izin belgesi verilmesi söz konusu 
olmayacaktır. 

 
 
g) Tebliğin ekindeki (EK: 2) numaralı dağıtım izin belgesi sirkülerimizin ekinde yer alan 
tebliğ ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmi ştir. 
 
4. Diğer Hususlar  
 
17.08.2012 tarihinden önce kendilerine 1 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliği uyarınca (EK: 22) ve 
(EK: 23) Bilgi Formları düzenlenmiş bulunan mükellefler, mevcut formlarında belirtilen 
azami miktardan kalan miktarlar bitene kadar %5 oranındaki indirimli teminat hakkından 
yararlanmaya devam edebileceklerdir. Söz konusu mükelleflere 17.08.2012 tarihinden sonra 
düzenlenecek (EK: 22) ve (EK: 23) Bilgi Formları ise %5 oranındaki indirimli teminat 
hakkını içeren mevcut formlar iptal edilmeksizin %25 oranı üzerinden yeni form olarak 
düzenlenecektir. 
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6 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliği kapsamında, 17.08.2012 tarihine kadar kendilerine dağıtım 
izin belgesi düzenlenmiş bulunan dağıtıcılardan, 2012 yılı için 24 No.lı tebliğde belirtilen 
teminatlar aranmayacaktır. 
 
18 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliği kapsamında 17.08.2012 tarihine kadar kendilerine üç takvim 
yılı için dağıtım izin belgesi düzenlenmiş bulunan dağıtıcıların, 24 No.lı ÖTV tebliğinde 
dağıtım izin belgesi verilmesi için belirlenen teminatlarını 31/12/2012 tarihine kadar 
tamamlamaları uygun görülmüştür. Buna göre söz konusu dağıtıcılardan teminatlarını 
31/12/2012 tarihine kadar tamamlamayanların dağıtım izin belgeleri ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlıkça iptal edilecektir. 
 
 
Saygılarımızla,  
    
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
24 No.lı ÖTV Genel Tebliği 
 
 
(*)  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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17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 
ÖZEL TÜKET ĐM VERG ĐSĐ GENEL TEBL ĐĞĐ 

(SERĐ NO: 24) 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1  uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem 

yapılması uygun görülmüştür. 
A) 1 SERĐ NO.LU ÖZEL TÜKET ĐM VERG ĐSĐ GENEL TEBL ĐĞĐNDE YAPILAN DE ĞĐŞĐKL ĐKLER  
Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin2 (9.1.), (11.) ve 

(16.3.) bölümleri ile söz konusu Tebliğin ekindeki (EK: 22) ve (EK: 23) Bilgi Formlarında yer alan “%5” ibareleri 
“%25” olarak değiştirilmi ştir. 

B) 6 SERĐ NO.LU ÖZEL TÜKET ĐM VERG ĐSĐ GENEL TEBL ĐĞĐNDE YAPILAN DE ĞĐŞĐKL ĐKLER  
6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde3 bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki 

değişiklikler yapılmıştır. 
a) Tebliğin 3 üncü bölümünün; 
- birinci paragrafında yer alan “ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınan” ibaresi “ÖTV 

mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık 
tarafından verilen”; “ilgili vergi dairesinden” ibaresi “ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıktan”; “vergi dairesine 
müracaat” ibaresi “Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat”; “500.000” ibaresi “2.000.000” olarak, 

- ikinci paragrafı “Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması 
veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını 
ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilecek ve 
dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilecektir.” şeklinde, 

- son paragrafında yer alan “iptal eden vergi daireleri” ibaresi “iptal eden Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlık” olarak, 

değiştirilmi ş ve son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 
“Kararname kapsamındaki faaliyetlerini sonlandırmaları nedeniyle vermiş oldukları teminatlarını geri almak 

isteyen dağıtıcıların teminat çözümü işlemleri, Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken akaryakıtların, bu 
Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edildiğini deniz yakıtı kullanıcıları nezdinde yapılacak karşıt 
incelemeleri de içerecek şekilde tevsik eden vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır.  

Kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenen dağıtıcılar, Kararname kapsamındaki teslimlerini gelecek yıllarda 
da devam ettirmeleri halinde, geçmiş akaryakıt teslimlerinin bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olup 
olmadığının deniz yakıtı kullanıcıları nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri de içerecek şekilde tespit edilmesi 
amacıyla üç yılda bir vergi incelemesine sevk edileceklerdir.” 

b) Tebliğin (5/d) bölümüne altıncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
“Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken akaryakıtların bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun 

olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığına ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması 
halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilecek ve bunların dağıtım izin belgesine el konulacaktır. Yapılan vergi 
incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, 
gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilecek veya yenisi 
verilebilecektir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgesi 
iade edilmeyecek veya yenisi düzenlenmeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin 
belgesi verilmesi söz konusu olmayacaktır.” 

c) Tebliğin ekindeki (EK: 4) numaralı dağıtım izin belgesi bu Tebliğ ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmi ştir.  
C) 18 SERĐ NO.LU ÖZEL TÜKET ĐM VERG ĐSĐ GENEL TEBL ĐĞĐNDE YAPILAN DE ĞĐŞĐKL ĐKLER  
18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde4 bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
a) Tebliğin 1 inci bölümünde yer alan “Dağıtım Đzin Belgesi” tanımı içerisindeki “Gelir Đdaresi Başkanlığı 

tarafından verilen” ibaresi “ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi 
Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen” olarak değiştirilmi ştir.  

b) Tebliğin (2.2.) bölümünün dördüncü paragrafı “Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları 
taşımadığının sonradan anlaşılması veya L.P.G. satın alma izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek 
için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, L.P.G. satın alma izin belgesi ilgili vergi dairesi 
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tarafından iptal edilmek suretiyle üreticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve aynı gün içinde dağıtıcılara da 
bildirilmek üzere konu hakkında Gelir Đdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.” şeklinde değiştirilmi ş ve beşinci 
paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. 

c) Tebliğin 3 üncü bölümünün; 
- birinci paragrafındaki “Gelir Đdaresi Başkanlığından alınan” ibaresi “Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık 

tarafından verilen” olarak değiştirilmi ş, 
- üçüncü paragrafındaki “kurumlar vergisi ve KDV borcu” ibaresi “herhangi bir vergi borcu” olarak 

değiştirilmi ş, “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarını 
işlememiş olmaları,” ibaresi ve aynı paragrafa “- Đlgili 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,” ibaresi eklenmiş, 

- dördüncü paragrafındaki “Gelir Đdaresi Başkanlığınca yukarıdaki” ibaresi “Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlıkça yukarıdaki” olarak değiştirilmi ş ve bu paragrafın sonuna “Dağıtım izin belgesi düzenleyen 
veya iptal eden Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, söz konusu belgelerin bir nüshasını Gelir Đdaresi Başkanlığına 
gönderir.” cümlesi eklenmiş,   

- beşinci paragrafı “Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması 
veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını 
ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilecek ve 
dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilecektir.” şeklinde değiştirilmi ş, 

- son paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 
“Kararname kapsamındaki faaliyetlerini sonlandırmaları nedeniyle vermiş oldukları teminatlarını geri almak 

isteyen dağıtıcıların teminat çözümü işlemleri, Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G.’nin, bu 
Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edildiğini üreticiler nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri de 
içerecek şekilde tevsik eden vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır.  

Kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenen dağıtıcılar, Kararname kapsamındaki teslimlerini gelecek yıllarda 
da devam ettirmeleri halinde, geçmiş L.P.G. teslimlerinin bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olup 
olmadığının üreticiler nezdinde yapılacak karşıt incelemeleri de içerecek şekilde tespit edilmesi amacıyla üç yılda bir 
vergi incelemesine sevk edileceklerdir.” 

d) Tebliğin (4.1.1.) bölümünün son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
“Di ğer taraftan 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca, Kararname 

kapsamında satın alınan L.P.G.’nin normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarının yarısı kadar nakit veya banka 
teminat mektubu alınması uygun görülmüştür. Buna göre Kararname kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait 
beyanname ile birlikte dağıtıcının bağlı olduğu vergi dairesine teminat verilecektir. Beyanname verme süresi 
içerisinde söz konusu teminatın verilmemesi halinde Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması mümkün 
bulunmamaktadır. Teminatın çözümü işlemi ise bu Tebliğ kapsamında usulüne uygun düzenlenen aerosol üretim 
tasdik raporunda üretimde kullanıldığı belirtilen L.P.G.’nin satın alma tarihi ve miktarına ait bilgileri içeren bir 
yazının, üreticinin vergi dairesi tarafından dağıtıcının vergi dairesine gönderilmesi üzerine gerçekleştirilecektir.” 

e) Tebliğin (4.2.) bölümünün, 
- birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, 
“Di ğer taraftan 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca, Kararname 

kapsamında satın alınan L.P.G.’nin  normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarının yarısı kadar nakit veya banka 
teminat mektubu alınması uygun görülmüştür. Buna göre teminat, bu Tebliğin (4.1.1.) bölümünde olduğu gibi, 
Kararname kapsamında teslimin yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme süresi içerisinde 
dağıtıcının ÖTV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir. Bu süre içerisinde söz konusu teminatın 
verilmemesi halinde Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Teminatın 
çözümü işlemi ise bu Tebliğ kapsamında usulüne uygun düzenlenen aerosol üretim tasdik raporunda üretimde 
kullanıldığı belirtilen L.P.G.’nin satın alma tarihi ve miktarına ait bilgileri içeren bir yazının, üreticinin vergi dairesi 
tarafından dağıtıcının vergi dairesine gönderilmesi üzerine gerçekleştirilecektir.” 

- ikinci paragrafında yer alan “listenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yine dağıtıcıların ilgili teminatların 
süresinde yatırıldığına dair bağlı bulundukları vergi dairelerinden almış oldukları yazının” ibaresi eklenmiştir. 

f) Tebliğin 7 nci bölümünün üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve bu paragrafın yerine aşağıdaki 
paragraflar eklenmiştir. 

“Kararname kapsamında teslim alınan L.P.G.’nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 
üretimde kullanılmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk 
edilecek ve bunların L.P.G. satın alma izin belgesine el konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir 
vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan 
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cezaların ödenmesi halinde, el konulan L.P.G. satın alma izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Ancak 
söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin 
görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan L.P.G. satın alma izin belgeleri iade edilmeyecek 
veya yenisi düzenlenmeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni L.P.G. satın alma izin belgesi 
verilmesi söz konusu olmayacaktır. 

Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G.’nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun 
olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığına ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması 
halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilecek ve bunların dağıtım izin belgesine el konulacaktır. Yapılan vergi 
incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, 
gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilecek veya yenisi 
verilebilecektir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgeleri 
iade edilmeyecek veya yenisi düzenlenmeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin 
belgesi verilmesi söz konusu olmayacaktır.” 

g) Tebliğin ekindeki (EK: 2) numaralı dağıtım izin belgesi bu Tebliğ ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmi ştir.  
D) DĐĞER HUSUSLAR 
Bu Tebliğin yayım tarihinden önce kendilerine 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği uyarınca (EK: 22) ve (EK: 23) 

Bilgi Formları düzenlenmiş bulunan mükellefler, mevcut formlarında belirtilen azami miktardan kalan miktarlar bitene 
kadar %5 oranındaki indirimli teminat hakkından yararlanmaya devam edebileceklerdir. Söz konusu mükelleflere bu 
Tebliğin yayım tarihinden sonra düzenlenecek (EK: 22) ve (EK: 23) Bilgi Formları ise %5 oranındaki indirimli 
teminat hakkını içeren mevcut formlar iptal edilmeksizin bu Tebliğde belirlenen %25 oranı üzerinden yeni form olarak 
düzenlenecektir. 

6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında, bu Tebliğin yayım tarihine kadar kendilerine dağıtım izin 
belgesi düzenlenmiş bulunan dağıtıcılardan, 2012 yılı için bu Tebliğde belirtilen teminatlar aranmayacaktır. 

18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında bu Tebliğin yayım tarihine kadar kendilerine üç takvim yılı için 
dağıtım izin belgesi düzenlenmiş bulunan dağıtıcıların, bu Tebliğde dağıtım izin belgesi verilmesi için belirlenen 
teminatlarını 31/12/2012 tarihine kadar tamamlamaları uygun görülmüştür. Buna göre söz konusu dağıtıcılardan 
teminatlarını 31/12/2012 tarihine kadar tamamlamayanların dağıtım izin belgeleri ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlığı/Defterdarlıkça iptal edilecektir. 

Tebliğ olunur. 
 

----------------------------------- 
1  12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
2  30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
3  31/12/2003 tarihli ve 25333 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
4  6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
 

 
Ekler: 
1- 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin bu Tebliğ ile değiştirilen (EK: 4) formu 
2- 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin bu Tebliğ ile değiştirilen (EK: 2) formu  

 
 

 

 
 

 
 






