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SİRKÜLER SAYI: 2021/117                                                  29.05.2021  

 

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL 
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERI NO: 3) 
YAYINLANMIŞTIR  
 
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27.05.2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. 
 
Bilindiği üzere 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesi ile, ÖTV Kanunu’na ekli 
(III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon 
suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye 
işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi sağlanmıştı. 7316 sayılı Kanun ile yapılan 
düzenlemelere dair 23/04/2021 – 2021/93 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmiştir. Tebliğ 
ile söz konusu düzenlemeye ilişkin ÖTV tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 

Bu çerçevede Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin vergiyi 
doğuran olay başlıklı (I/C) bölümünün ikinci paragrafının (iv) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.  

 

 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3042.pdf
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya 
konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi 
doğuran olay, imalatçı tarafından bu 
malların komisyoncuya veya konsinyi 
işletmelere verildiği anda değil, bu 
malların komisyoncular veya konsinyi 
işletmeler tarafından alıcıya teslimi 
 

iv. Komisyoncular vasıtasıyla 
veya konsinyasyon suretiyle satışında 
vergiyi doğuran olay, bu malların 
komisyoncular veya konsinyi işletmelere 
teslimi 
 

 
Ayrıca söz konusu tebliğin “IV/E Vergilerin Belgelerde Gösterilmesi” başlıklı 
bölümünde yer alan “Örnek 3”ten sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
 
“Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, 
bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay 
gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri 
belgelerde ayrıca gösterilir.” 
 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 

  

(*) 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

  

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


27 Mayıs 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31493 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 3) 

  

MADDE 1 – 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı 

Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/C) bölümünün ikinci paragrafının (iv) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların 

komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (IV/E) bölümünde yer alan “Örnek 3”ten sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf 

eklenmiştir. 

“Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların 

komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin 

hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  

 


