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SİRKÜLER         İstanbul, 16.04.2014 

Sayı: 2014/089        Ref: 4/089 
 

 

Konu: 

2012/3792 SAYILI KARARNAME KAPSAMINDAKİ ÖTV İADE TALEPLERİ İLE 

İLGİLİ VERİLMESİ GEREKEN TABLOYA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI 

 

11.04.2014 tarih ve 21 Seri No.lı Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 2012/3792 sayılı 

Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tabloya yönelik 

açıklamalara yer verilmiştir. 

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi 

tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları 

halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 08.10.2012 tarihli ve 2012/3792 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 09.10.2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

25 Seri No.lı ÖTV Genel Tebliği ile söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi 

uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi 

belirlenmiştir. Buna göre söz konusu Tebliğin 4. bölümünde ÖTV iade taleplerinin imalatçılar 

tarafından internet vergi dairesi üzerinden ilgili vergi dairesine verilecek dilekçeler ile 

elektronik ortamda yapılacağı belirtilmişti. 

Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca bir örneği sirkülerimiz ekinde yer alan 

"2012/3792 sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri 

Tablosu"nun da ÖTV iade talep dilekçelerinin ekine ilgili tebliğde belirtilen diğer liste ve 

tablolarla birlikte eklenmesi uygun görülmüştür. Bu tablonun bir örneğine 

http://www.gib.gov.tr/ internet adresinden ulaşılması mümkün olup, tablo formatında Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nca gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilecektir. 

 

Bununla birlikte söz konusu tablonun ilgili vergi dairesine 01.06.2014 tarihine kadar 

kağıt ortamında düzenlenerek verilmesi, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda 

doldurulmak suretiyle www.gib.gov.tr  internet adresinde hizmet veren internet vergi 

dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Bu zorunluluğa uymayanların iade talepleri karşılanmayacaktır. 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

http://www.gib.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/
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EK: 

21 Numaralı 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi 
gereken tablo hk. 

Tarih 11/04/2014 

Sayı ÖTV-1/2014-2 

Kapsam 
 

 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/21 

Konusu: 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tablo 

Tarihi: 11/4/2014 

Sayısı: ÖTV-1/2014-2 

İlgili Olduğu Madde: ÖTV Kanunu Madde 12/4 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 

malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 

tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcı 

imalatçılara iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasında Maliye 

Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 

uygun görülmüştür. 

Bahsi geçen Tebliğin 4 üncü bölümünde ÖTV iade taleplerinin imalatçılar tarafından internet vergi dairesi üzerinden ilgili 

vergi dairesine verilecek dilekçeler ile elektronik ortamda yapılacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca yine bu bölümde yer alan yetki uyarınca, söz konusu dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve Tebliğin (4.1.2.) 

bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tablolar için gerekli görülmesi 

halinde internet vergi dairesi üzerinden gönderilme zorunluluğu getirilebilecektir. 

Yukarıda belirtilen yetkiye istinaden, bir örneği ekte yer alan "2012/3792 sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta 

Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu"nun da ÖTV iade talep dilekçelerinin ekine Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve 

tablolarla birlikte eklenmesi uygun görülmüştür. Bu tablonun bir örneğine "http://www.gib.gov.tr/" internet adresinden 

ulaşılması mümkün olup tablo formatında Başkanlığımızca gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilecektir. 

Bununla birlikte söz konusu tablonun ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt ortamında düzenlenerek verilmesi, 

bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle "www.gib.gov.tr" internet adresinde hizmet veren internet 

vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu zorunluluğa uymayanların iade talepleri karşılanmayacaktır. 

http://www.gib.gov.tr/
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Duyurulur. 

Mehmet KİLCİ 

Gelir İdaresi Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


