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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.06.2012 
Sayı: 2012/145        Ref:4/145 
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE ÖZEL TÜKET ĐM VERG ĐSĐ KANUNU’NDA YAPILAN 
DEĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile Özel 
Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  
 
1. Ö.T.V. Kanunu’nun “Vergileme ölçüleri ve matrah” başlıklı 11’inci maddesinde aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır.  
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu 
vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart 
metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst 
birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate 
alınarak kap, ambalaj veya adet olarak 
uygulanabilir.  
2. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu 
vergi tutarları;  
a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.Đ.P. 
numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol 
derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) 
ve 2206.00 G.T.Đ.P. numaralı mallar için her bir 
litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir 
litresi itibarıyla, 
b) (B) cetvelindeki mallar için perakende satışa 
sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan 
her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim 
ambalajı içindeki mamulün her bir gramı 
itibarıyla, 
uygulanır. 
3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) 
sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; 
bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, 
hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma 
değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan 
teşekkül eder. 
4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için 
verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere 
perakende satış fiyatıdır.  

1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu 
vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart 
metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst 
birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate 
alınarak kap, ambalaj veya adet olarak 
uygulanabilir.  
2. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar 
için asgari maktu vergi tutarları ile (B) 
cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve 
maktu vergi tutarları; 
a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.Đ.P. 
numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol 
derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) 
ve 2206.00 G.T.Đ.P. numaralı mallar için her bir 
litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir 
litresi itibarıyla, 
b) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu 
vergi tutarları perakende satışa sunulan 
sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her 
bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim 
ambalajı içindeki mamulün her bir gramı 
itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet 
sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan 
birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların 
farklı adet veya gramdan oluşması halinde 
vergi tutarı, anılan adet veya grama göre 
oranlanarak hesaplanır.) uygulanır.  
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5. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu 
vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi 
tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi 
uygulanır. 
Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan vergileme 
ölçülerini değiştirmeye yetkilidir. 

3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) 
sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; 
bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, 
hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma 
değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan 
teşekkül eder. 
4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için 
verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere 
perakende satış fiyatıdır.  
 5. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar 
için asgari maktu vergi tutarlarına göre 
hesaplanacak vergi tutarından az olmamak 
üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B) 
cetvelindeki mallar için maktu vergi ile 
birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre 
hesaplanacak vergi tutarından az olmamak 
üzere nispi vergi uygulanır. 
Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan vergileme 
ölçülerini değiştirmeye yetkilidir. 

 
Yapılan düzenlemeler ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) 
cetvelinde yer alan mallar için oransal verginin maktu vergi ile birlikte uygulanmasını esas 
alan bir vergileme modeli getirilmektedir. 
 
Buna göre, (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için sabit unsur olan maktu vergi ile 
birlikte asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere 
nispi vergi birlikte uygulanacaktır. Maktu vergi tutarlarının vergileme ölçüsü ise 20 adet 
sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla belirlenecektir. Birim 
ambalajları farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama 
göre oranlanarak hesaplanacaktır.  
 
2. Ö.T.V. Kanunu’nun “Oran veya tutar” başlıklı 12. maddesinde aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır.  
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
12 / 2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı 
olmak üzere;  
b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar 
indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört 
katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar 
artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal 
itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki 
mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için 
bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde 

12 / 2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı 
olmak üzere;   
b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar 
indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört 
katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar 
artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal 
itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki 
mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için 
bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde 
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malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol 
dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı 
vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı 
belirlemeye,  
 
12/3. (5281 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle bu 
fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol 
dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı 
vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye, 
(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan 
asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa 
sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan 
her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin 
birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı 
ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine 
tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim 
ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı 
belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, 
özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların 
fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla 
farklıla ştırmaya 
 
12 / 3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen 
asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar 
Kurulunca bunlara ili şkin belirlenen en son 
asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, 
ocak ve temmuz aylarında, Türkiye Đstatistik 
Kurumu  tarafından ilan edilen üretici fiyat 
endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim 
oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli 
olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. 
Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün 
veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği 
mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş 
sayılan tutarların uygulanmamasına karar 
vermeye yetkilidir. 

 
Yapılan düzenleme ile (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari 
maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her 
bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutarın (paket ya da ambalaj asgari maktu vergi tutarının) %20'sine 
tekabül eden tutarı aşmamak üzere birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarını belirleme; bu 
tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları 
itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 
 
Ayrıca, (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar 
Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, 
Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat 
endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilan gününden 
geçerli olmak üzere herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yeniden belirlenmiş sayılacağı 
hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kuruluna uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirleme 
veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların  
uygulanmamasına karar verme yetkisi verilmektedir. Bir di ğer söyleyişle, bundan böyle 
(III) sayılı listede yer alan tütün ve alkol ürünlerinin vergi miktarı altı ayda bir 
enflasyona endeksli olarak (Bakanlar Kurulu yeniden belirlenmiş tutarların 
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uygulanmamasına karar vermediği taktirde) otomatikman artacaktır. Bu düzenleme 
01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.  
 
3. Kanuna ekli (IV) sayılı listeye aşağıdaki G.T.Đ.P. numaralı mal vergi oranı ile birlikte 
eklenmiştir. 
 

 
Böylece elektrikli otomobillerin elektrik akümülatörlerine (araç pillerine) (elektrikli otomobil 
üretimine vergi teşviki beklenirken aksine) % 3 Ö.T.V. getirilmiştir.  
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
(*)  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 
 
 

G.T.Đ.P. NO Mal ismi Vergi Oranı (%) 

85.07 

Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil) 
(kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) 
(yalnız elektrik motorlu ta şıt araçlarının 
motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) 
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