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BİRİNCİ BÖLÜM  

Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef  

 

Verginin konusu  

Madde 1 – 1. Bu Kanuna ekli;  

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler 
tarafından teslimi,  

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,  

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) 
sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,  

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt 
ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede 
yoluyla satışı,  

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.  

2. (Değişik: 30/03/2006-5479 s.k.) Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk 
Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında 
veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel 
Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. (Ek cümle: 
4/6/2008-5766 s.k.) Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya 
tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan 
değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller  

Madde 2 – 1. Bu Kanunun uygulanmasında;  

a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük 
Bölgesine girişini,  

… İfade eder.  

Vergiyi doğuran olay  

Madde 3 – Vergiyi doğuran olay;  

… e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün 
doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin 
tescilidir.  

(Ek fıkra: 30/03/2006-5479 s.k.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere 
teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından 
tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.  

Mükellef ve vergi sorumlusu  
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Madde 4 – 1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;  

a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt 
ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede 
yoluyla satışını gerçekleştirenler,  

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç 
ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını 
gerçekleştirenlerdir. … 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

İstisnalar  

İhracat istisnası  

Madde 5 – 1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki 
şartlarla vergiden müstesnadır.  

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; 
ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde 
bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.  

b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış 
olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere 
veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt 
içinde teslimi ihracat sayılmaz.  

2. (Değişik: 29/03/2018-7104 s.k.) Bu Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki 
malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına 
göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu 
mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır.  

3. (Ek: 29/3/2018-7104 s.k.) İhraç edilen veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 
inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış 
mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim 
edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan 
edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarında 
satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade 
edilir. Maliye Bakanlığı, bu mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir.  

Diplomatik istisna  

Madde 6 – Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, 
karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik 
temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan 
uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından 
kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ile ev sahibi hükümet 
anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde 
Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde 
bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi 
vergiden müstesnadır. 

Diğer istisnalar  

Madde 7 – Bu Kanuna ekli;  
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1. (I) sayılı listede yer alan malların;  

a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya 
bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması 
koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,  

b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,  

c) (Ek: 30/07/2003-4962 s.k.) (Değişik: 28/03/2013-6455 s.k.) 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve 
benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 
belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale 
gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,  

2. (Değişik: 16/07/2004-5228 s.k.)  (II)  sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi 
mallardan;  

a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler 
dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 
veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, 

b) (Ek: 6/2/2014-6518 s.k.) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir 
hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, 
sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, 
arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve 
yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 
kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak 
ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek 
nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu 
raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli 
sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran 
malûl ve engelliler tarafından,  

c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler 
dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma 
amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve 
engelliler tarafından,   

d) (Ek: 04/06/2008-5766 s.k.) (Değişik: 06/02/2014-6518 s.k.) Bu bendin (a), (b) 
ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve 
engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza 
sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler 
kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,  

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,   

3) (Değişik: 16/06/2009-5904 s.k.) a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak 
ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,  

b) (II) sayılı listede yer alan malların, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı 
tarafından ilk iktisabı, 

c) (Ek: 30/05/2013-6491 s.k.)  (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 
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G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde 
kullanılmak üzere ilk iktisabı,  

4. (IV) sayılı listedeki 9302.00.00.00.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan 
malların Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı,  

Milli İstihbarat Teşkilâtı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar 
tarafından ithali, 

5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel 
idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz 
teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,  

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci 
Maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal 
edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna 
ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan 
mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine 
ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 
200.000 TL’yi aşanlar hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen 
eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna 
olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci Maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 
8 inci Maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde 
verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci Maddelerinde belirtildiği 
şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile 
ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan 
miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi 
şarttır.), 

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, 
gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve 
geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar,  

8. (Ek: 20/8/2016-6745 s.k.) (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi 
mallardan;  

87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir 
hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş 
olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından 
birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, Vergiden müstesnadır.  

(Ek fıkra: 28/11/2017 s.k.) Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt 
bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin 
olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı 
aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı 
%50’sine kadar artırmaya yetkilidir.  

Madde 7/A – (Ek: 27/4/2006-5493 s.k.) Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 
2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı 
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Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
hükümleri çerçevesinde; Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır kapılarında, 4458 
sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı 
taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına 
(araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak 
kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.   

Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları 
belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile 
uygulamaya yetkilidir.   

Verginin tecili  

Madde 8 – 1. (Yeniden düzenleme: 30/7/2003-4962 s.k.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı 
listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde 
kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel 
tüketim vergisinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak 
suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından 
itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde 
kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması 
halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi 
gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra 
kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte 
alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 
belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil 
edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte 
alıcıdan tahsil edilir. 

2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim 
vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin 
talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu 
malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç 
edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun 
olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine 
göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek 
şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir 
sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği 
tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının  

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesine göre ilgili dönemler için 
geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.   

(Ek paragraf: 21/03/2018-7103 s.k.) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik 
durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık 
sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye 
Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya 
kadar ek süre verilebilir.  

3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde 
veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların 
tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Cumhurbaşkanı 
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yetkilidir.  

Vergi indirimi  

Madde 9 – Özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir 
malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen 
esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.  

Madde 9/A – (Ek: 21/3/2018-7103 s.k.) Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 
87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde 
kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde 
gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların 
imalatçısına iade edilir. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir.  

İstisnaların sınırı ve yetki  

Madde 10 – 1. Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu 
Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle 
düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi 
bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.  

2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması 
ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin 
terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı  

 

Vergileme ölçüleri ve matrah  

Madde 11 – (Değişik: 30/3/2006-5479 s.k.)  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.İ.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.İ.P. 
numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi 
itibarıyla,  

b) (Değişik: 31/5/2012-6322 s.k.) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi 
tutarları perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı 
içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron, diğer tütün mamullerinin birim 
ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet 
sigaradan, 50 adet makarondan 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.  

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.  
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4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai 
tüketicilere perakende satış fiyatıdır.   

5. (Değişik: 31/5/2012-6322/ s.k.) (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.  

Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye 
yetkilidir.  

Oran veya tutar   

Madde 12 – 1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların 
karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.   

(Ek paragraf: 4/6/2008-5766 s.k.) (Değişik: 24/5/2013-6487 s.k.) (II) sayılı 
listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda 
bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi 
matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az 
olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı 
teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar 
yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan 
tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer 
vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.    

2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;  

a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal 
itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, 
bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline 
göre farklı tutarlar tespit etmeye,  

b) (Değişik: 30/3/2006-5479 s.k.) (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 üç katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde 
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 veya makaron 
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 
farklılaştırmaya, 

c) (Değişik: 16/11/2016-6761 s.k.) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç 
katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 
87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (…)(1) mallar için farklı matrah grupları 
oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde 
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tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi 
itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını 
sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar 
indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya, 

d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye; 
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar 
artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas 
özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar 
indirmeye, dört katına kadar artırmaya,  

e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan 
malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde 
kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi 
tutarları veya oranları belirlemeye,  

Yetkilidir.  

3. (Mülga: 30/12/2004-5281 s.k.) (Yeniden düzenleme: 31/05/2012-6322 s.k.) (III) 
sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya 
Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu 
vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan 
edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu 
değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. 
Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya 
belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların 
uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.  

4. (Değişik: 16/7/2004-5228 s.k.) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu 
vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 
Cumhurbaşkanı tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi 
farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara 
iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve 
çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması  

Madde 13 – 1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün 
Türkiye’deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı 
listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham 
petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen 
sorumludur.   

2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda 
vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi 
ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur 
ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı 
cezası uygulanır.   

3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri 
gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren 
belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli 
verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili 
memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını 
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gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme 
faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek 
zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.  

4. (Ek: 04/06/2008-5766 s.k.) (Değişik: 28/03/2013-6455 s.k.) 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma 
zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun 
olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, 
malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel 
tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır. 

5. (Ek: 28/3/2013-6455 s.k.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci 
maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya 
işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit 
edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli 
(III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 
2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış 
sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen 
sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden 
herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 
11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata 
ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.  

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi, Verginin Belgelerde Gösterilmesi, 
Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklikler  

 

Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi  

Madde 14 – … 3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve 
gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza 
alınmak suretiyle mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ 
edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu 
usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat 
vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen 
beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar 
üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. … 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler  

 

Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler  

Madde 16 – 1. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca 
gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın 
ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.  

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri 
teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi 
tutulur.  
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3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal 
edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden 
müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim 
vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. İthal 
edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve 
denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para 
cezası kesilir.  

4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık 
olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca 
belirlenmek suretiyle teminat alınır.  

Yürürlük  

Madde 19 - Bu Kanunun;  

a) Geçici 2 nci Maddesi yayımı tarihinde,  

b) 15 inci Maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi 1.8.2003 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde,  

c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

Yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.   


