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Sirküler Numarası : 2018 / 01 

Kanun Adı : 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  

Tebliğ Adı : 
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 

Konusu : 

Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste 

bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi 

uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya çıkartılmış 

olup, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer 

alan diğer bazı hususlara ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 

  

 

15 Şubat 2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete ’de  Özel Tüketim Vergisi (I) 

Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 

yayınlanmış olup, söz konusu Tebliğ ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından 

uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya 

çıkartılmıştır. 

 
             Ayrıca ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan diğer bazı 

hususlara ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 

 

Baz yağların ihracata konu edilecek madeni yağ veya yağlama müstahzarı 

imalinde kullanılması uygulamasında;  

 

 ÖTV mükelleflerinden bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere satın alınan 

baz yağların satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde imalatta 

kullanılarak imal edilen malların aynı süre içerisinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 

inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi halinde, ihracatın 

gerçekleştiği tarihi takip eden ay başından itibaren;  

 

8 inci maddesinin (2)  numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi halinde ise 

ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde KDV (KDV 

mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı 

bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilmesine ilişkin süre 6 ay olarak 

değiştirilmiştir. 

 

2014/6881 sayılı Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma tarihini takip 

eden ay başından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması 

halinde üretilen aerosolün vergisinin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren üç ay 

içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar 

Vergisi)  yönünden bağlı olunan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilmesine ilişkin 

süre 6 ay olarak değiştirilmiştir. 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 

Konu ile İlgili Tebliğin Tamamına Aşağıdaki Linkten ulaşabilirsiniz. 
 

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 
 

 
 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

 

 

 

 

 

 

UNİVERSAL 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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