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Vergileme ölçüleri ve matrah

MADDE 11. – 1. (I) say›l› listedeki mallar için belirlenen
maktu vergi tutarlar› ile (III) say›l› listedeki mallar için topluca
veya ayr› ayr› maktu vergi tutarlar› tespit edilmesi halinde
vergileme ölçüleri; alkol derecesi, kilogram, litre, metre,
metreküp, kilokalori veya bunlar›n alt ve üst birimleri ile
gerekti¤inde büyüklükleri de dikkate al›narak kap, ambalaj veya
adet olarak uygulan›r.
2. (II), (III) (tütün mamûlleri hariç) ve (IV) say›l› listelerdeki
mallar için verginin matrah›; bunlar›n teslimi, ilk iktisab› ve
ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç katma de¤er
vergisi matrah›n› oluflturan unsurlardan teflekkül eder.
3. (III) say›l› listedeki mallardan tütün mamûllerinde matrah;
bunlar›n nihai tüketicilere perakende sat›fl fiyat›d›r.

Vergileme ölçüleri ve matrah
MADDE 11. – 1. (I) say›l› listedeki mallar için belirlenen
maktu vergi tutarlar› ile (III) say›l› listedeki mallar için topluca
veya ayr› ayr› maktu vergi tutarlar› tespit edilmesi halinde
vergileme ölçüleri; alkol derecesi, kilogram, litre, metre,
metreküp, kilokalori veya bunlar›n alt ve üst birimleri ile
gerekti¤inde büyüklükleri de dikkate al›narak kap, ambalaj
veya adet olarak uygulan›r. (5281 Say›l› Kanun’un 36’nc›
maddesi ile eklenen cümle. Yürürlük: 31/12/2004)Bakanlar
Kurulu vergileme ölçülerini de¤ifltirmeye yetkilidir.
2. (II), (III) (tütün mamûlleri hariç) ve (IV) say›l› listelerdeki
mallar için verginin matrah›; bunlar›n teslimi, ilk iktisab› ve
ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç katma de¤er
vergisi matrah›n› oluflturan unsurlardan teflekkül eder.
3. (III) say›l› listedeki mallardan tütün mamûllerinde matrah;
bunlar›n nihai tüketicilere perakende sat›fl fiyat›d›r.

AÇIKLAMA

Maddede yap›lan düzenlemeyle, kanuna ekli listede yer alan mallara iliflkin Özel Tüketim Vergisi oranlar›n›, de¤iflen ekonomik
flartlar ve malî konjonktüre uygun olarak de¤ifltirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.
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Oran veya tutar

Oran veya tutar

a) (I) say›l› listedeki mallar için uygulanan maktu vergi
tutarlar›n›, her bir mal itibar›yla en yüksek vergi tutar›n›n
yar›s›na kadar art›rmaya, s›f›ra kadar indirmeye, bu s›n›rlar
içinde mal cinsleri, özellikleri, kullan›m yerleri veya ithalat›n
flekline göre farkl› tutarlar tespit etmeye,

a) (I) say›l› listedeki mallar için uygulanan maktu vergi
tutarlar›n›, her bir mal itibar›yla en yüksek vergi tutar›n›n
yar›s›na kadar art›rmaya, s›f›ra kadar indirmeye, bu s›n›rlar
içinde mal cinsleri, özellikleri, kullan›m yerleri veya ithalat›n
flekline göre farkl› tutarlar tespit etmeye,

MADDE 12. – 1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli MADDE 12. – 1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli
listelerde yaz›l› mallar›n karfl›lar›nda gösterilen tutar ve/veya listelerde yaz›l› mallar›n karfl›lar›nda gösterilen tutar ve/veya
oranlarda al›n›r.
oranlarda al›n›r.
2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayr› ayr› olmak üzere;
2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayr› ayr› olmak üzere;

b) (5228 Say›l› Kanun’un 22’nci maddesi ile de¤ifltirilen bent.
Yürürlük Tarihi:30.08.2004 tarihinden geçerli olmak üzere
31.07.2004) (III) say›l› listedeki mallar için belirlenen oranlar›
her bir mal itibariyle yar›s›na kadar indirmeye, (A) cetvelindeki
mallar için dört kat›na (B) cetvelindeki mallar için yar›s›na
kadar art›rmaya, maktu vergiyi her bir mal itibariyle s›f›ra kadar
indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki kat›na (B)

b) (5228 Say›l› Kanun’un 22’nci maddesi ile de¤ifltirilen
bent. Yürürlük Tarihi:30.08.2004 tarihinden geçerli olmak
üzere 31.07.2004) (III) say›l› listedeki mallar için belirlenen
oranlar›, (5281 Say›l› Kanunun 36.maddesi ile de¤iflen
ibare, Yürürlük 31/12/2004) Her bir mal itibariyle s›f›ra
kadar indirmeye (A) cetvelindeki mallar için dört kat›na (B)
cetvelindeki mallar için yar›s›na kadar art›rmaya, maktu
vergiyi her bir mal itibariyle s›f›ra kadar indirmeye, (A)

AÇIKLAMA

Maddede yap›lan de¤ifliklikle oranlar de¤ifltirilmifltir. 3 numaral› f›kra yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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cetvelindeki mallar için bir kat›na kadar art›rmaya, bu s›n›rlar
içinde mallar›n cinsleri, özellikleri, fiyat gruplar›, alkol
dereceleri ve içerdi¤i alkol miktar›na göre farkl› vergi oran› ve
maktu vergi tutar› belirlemeye, listedeki her bir mal itibariyle
nispî ve maktu verginin yaln›zca birisini uygulatmaya, yaln›zca
nispî vergi uygulanmas› halinde hesaplanan özel tüketim
vergisinin maktu vergi tutar›ndan az olmamas› flart›n› koymaya (*)

cetvelindeki mallar için iki kat›na (B) cetvelindeki mallar için
bir kat›na kadar art›rmaya, bu s›n›rlar içinde mallar›n cinsleri,
özellikleri, fiyat gruplar›, alkol dereceleri ve içerdi¤i alkol
miktar›na göre farkl› vergi oran› ve maktu vergi tutar›
belirlemeye, listedeki her bir mal itibariyle nispî ve maktu
verginin yaln›zca birisini uygulatmaya, yaln›zca nispî vergi
uygulanmas› halinde hesaplanan özel tüketim vergisinin
c) (II) say›l› listedeki mallar için belirlenen oranlar› bir kat›na maktu vergi tutar›ndan az olmamas› flart›n› koymaya (*)
kadar art›rmaya, s›f›ra kadar indirmeye; uygulanmakta olan c) (II) say›l› listedeki mallar için belirlenen oranlar› bir kat›na
oranlar› EURO normlar›n› sa¤layan katalitik konvertör sistemi kadar art›rmaya, s›f›ra kadar indirmeye; uygulanmakta olan
ile teçhiz edilmifl tafl›tlarda yar›s›na kadar indirmeye, kanunî oranlar› EURO normlar›n› sa¤layan katalitik konvertör sistemi
oran›na kadar ç›karmaya,
ile teçhiz edilmifl tafl›tlarda yar›s›na kadar indirmeye, kanunî
d) (IV) say›l› listedeki mallar için belirlenen oranlar› s›f›ra oran›na kadar ç›karmaya,
kadar indirmeye,

d) (IV) say›l› listedeki mallar için belirlenen oranlar› s›f›ra
e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu kadar indirmeye, (5281 Say›l› Kanunun 36.maddesi ile
olarak yer alan mallar›n her biri için belirlenmifl olan oran veya ilave,Yürürlük 31/12/2004)% 25’ekadar art›rmaya,
tutarlar›n alt ve üst s›n›rlar› içinde kalmak suretiyle, bu e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu
pozisyonlar›n alt›nda yer alan mallar itibar›yla farkl› vergi olarak yer alan mallar›n her biri için belirlenmifl olan oran
tutarlar› veya oranlar› belirlemeye,
veya tutarlar›n alt ve üst s›n›rlar› içinde kalmak suretiyle, bu
pozisyonlar›n alt›nda yer alan mallar itibar›yla farkl› vergi
Yetkilidir.
tutarlar› veya oranlar› belirlemeye,
3. (I) say›l› listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarlar›
ile (III) say›l› listedeki mallar için maktu ve/veya asgarî vergi Yetkilidir.
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tutarlar› belirlenmesi halinde bu tutarlar, her ay, bir önceki ayda
uygulanan vergi tutarlar› esas al›nmak suretiyle Devlet ‹statistik
Enstitüsü taraf›ndan ayl›k olarak ilân edilen toptan eflya fiyatlar›
indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen de¤iflim
oran›nda, bu de¤iflimin ilân›n› izleyen günden itibaren de¤iflir.
Bakanlar Kurulu belirleyece¤i mallar ve aylar itibar›yla bu
de¤iflimi uygulatmamaya, maktu vergi tutarlar›n› Avrupa para
birimi veya yabanc› para birimleri karfl›l›¤› Türk Liras› olarak
uygulatmaya, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak
belirlemeye, vergileme ölçülerini de¤ifltirmeye de yetkilidir.

3- (5281 Say›l› Kanunun 36.maddesi ile yürürlükden
kald›r›lm›flt›r. Yürürlük 31/12/2004)

4. (5228 Say›l› Kanun’un 22’nci maddesi ile de¤ifltirilen
f›kra. Yürürlük Tarihi: 31.7.2004) (I) say›l› listedeki mallar
için uygulanan maktu vergi tutarlar›n›n, bu maddenin (2)
numaral› f›kras›n›n (a) bendi uyar›nca Bakanlar Kurulu
taraf›ndan farkl› tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanl›¤›
vergi farkl›lafl t›rmas›n›, verginin mükellefe veya vergiye tâbi
ifllemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat
istemeye, bu teminat›n türü, tutar› ve çözümüne iliflkin usul ve
4.(5228 Say›l› Kanun’un 22’nci maddesi ile de¤ifltirilen f›kra. esaslar ile verginin iadesine iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye
Yürürlük Tarihi: 31.7.2004) (I) say›l› listedeki mallar için yetkilidir.
uygulanan maktu vergi tutarlar›n›n, bu maddenin (2) numaral›
f›kras›n›n (a) bendi uyar›nca Bakanlar Kurulu taraf›ndan farkl›
tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanl›¤› vergi farkl›lafl
t›rmas›n›, verginin mükellefe veya vergiye tâbi ifllemlere taraf
olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu
teminat›n türü, tutar› ve çözümüne iliflkin usul ve esaslar ile
verginin iadesine iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.
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Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve

Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve

MADDE 15. - 1. Mükellefler özel tüketim vergisini sat›fl
belgelerinde ayr›ca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tabi bir
ifllem söz konusu olmad›¤› veya bu Kanun kapsam›na giren
vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakk›
bulunmad›¤› halde, düzenledi¤i bu tür belgelerde bu vergiyi
gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle
mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu olduklar› vergi
tutar›ndan daha yüksek bir tutar› gösteren mükellefler için de
geçerlidir. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun
hükümleri sakl› kalmak üzere, (II) say›l› listedeki kay›t ve
tescile tabi olan mallar›n kay›t ve tescil edildikten sonra iade
edilmesi hali hariç, mallar›n iade edilmesi, ifllemin
gerçekleflmemesi, ifllemden vazgeçilmesi veya di¤er nedenlerle
matrahta de¤ifliklik vuku buldu¤u ya da yersiz veya fazla vergi
hesapland›¤› hallerde vergiye tabi ifllemleri yapm›fl olan
mükellefler; bunlarla ilgili borçland›klar› ya da ödedikleri

MADDE 15. - 1. Mükellefler özel tüketim vergisini sat›fl
belgelerinde ayr›ca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tabi bir
ifllem söz konusu olmad›¤› veya bu Kanun kapsam›na giren
vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakk›
bulunmad›¤› halde, düzenledi¤i bu tür belgelerde bu vergiyi
gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle
mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu olduklar› vergi
tutar›ndan daha yüksek bir tutar› gösteren mükellefler için de
geçerlidir. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun
hükümleri sakl› kalmak üzere, (II) say›l› listedeki kay›t ve
tescile tabi olan mallar›n kay›t ve tescil edildikten sonra iade
edilmesi hali hariç, mallar›n iade edilmesi, ifllemin
gerçekleflmemesi, ifllemden vazgeçilmesi veya di¤er nedenlerle
matrahta de¤ifliklik vuku buldu¤u ya da yersiz veya fazla vergi
hesapland›¤› hallerde vergiye tabi ifllemleri yapm›fl olan
mükellefler; bunlarla ilgili borçland›klar› ya da ödedikleri

mükellefiyette de¤ifliklikler

mükellefiyette de¤ifliklikler

AÇIKLAMA

Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) say›l› listedeki kay›t ve tescile tabi araçlar›n ilk iktisap tarihinden itibaren befl y›l içinde
87.02 tarife pozisyonundaki minibüse dönüfltürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu mallar›n
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vergiler için de¤iflikli¤in mahiyetine uygun flekilde ve meydana
geldi¤i dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden
mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) say›l›
listede yer alan kay›t ve tescile tabi olan mallar için dönem flart›
aranmaz. fiu kadar ki, iade olunan mallar›n fiilen iflletmeye
girmifl olmas›, yersiz veya fazla ödenen verginin al›c›ya iade
edilmesi ve bu ifllemlerin defter kay›tlar›, belgeler ile
beyannamede gösterilmesi flartt›r.

vergiler için de¤iflikli¤in mahiyetine uygun flekilde ve meydana
geldi¤i dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden
mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) say›l›
listede yer alan kay›t ve tescile tabi olan mallar için dönem flart›
aranmaz. fiu kadar ki, iade olunan mallar›n fiilen iflletmeye
girmifl olmas›, yersiz veya fazla ödenen verginin al›c›ya iade
edilmesi ve bu ifllemlerin defter kay›tlar›, belgeler ile
beyannamede gösterilmesi flartt›r.

b) (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tâbi olanlar›n,
ilk iktisap tarihinden itibaren befl y›l içinde 87.03 veya 87.04
(“Di¤erleri” grubu hariç) tarife pozisyonlar›nda yer alan
mallara dönüfltürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi

b) (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tâbi olanlar›n,
ilk iktisap tarihinden itibaren befl y›l içinde 87.03, (5281 Say›l›
Kanun’un 37’nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:
31/12/2004) 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç) veya 87.04

2. a) (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tabi
olanlar›n, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisab›nda istisna
uygulanan mallar›n istisnadan yararlananlar d›fl›ndakilerce
iktisab›nda, ilk iktisab›ndaki matrah esas al›narak ad›na kay›t
ve tescil ifllemi yap›landan, kay›t ve tescili tarihinde geçerli
olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi al›n›r.

2. a) (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tabi
olanlar›n, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisab›nda istisna
uygulanan mallar›n istisnadan yararlananlar d›fl›ndakilerce
iktisab›nda, ilk iktisab›ndaki matrah esas al›narak ad›na kay›t
ve tescil ifllemi yap›landan, kay›t ve tescili tarihinde geçerli
olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi al›n›r.

AÇIKLAMA

ilk iktisab›ndaki matrah esas al›narak de¤ifliklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil ifllemi yap›landan, de¤iflikli¤in kay›t ve tescili
tarihinde minibüs için geçerli olan oran üzerinden ÖTV al›nmas› öngörülmüfltür.
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mahsup edilmek suretiyle bu mallar›n ilk iktisab›ndaki matrah
esas al›narak de¤ifliklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil ifllemi
yap›landan, de¤iflikli¤in kay›t ve tescili tarihinde dönüfltürülen
mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim
vergisi al›n›r.

(“Di¤erleri” grubu hariç) tarife pozisyonlar›nda yer alan
mallara dönüfltürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi
mahsup edilmek suretiyle bu mallar›n ilk iktisab›ndaki matrah
esas al›narak de¤ifliklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil ifllemi
yap›landan, de¤iflikli¤in kay›t ve tescili tarihinde dönüfltürülen
mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim
vergisi al›n›r.
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Özel tüketim vergisi has›lat›n›n paylafl›m›

MADDE 17. – 1. Bu Kanuna ekli (I) say›l› listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi has›lat›n›n
tamam›ndan, (II) say›l› listede yer alan mallardan tahsil edilen
özel tüketim vergisi has›lat›n›n % 28’inden ve (III) say›l›
listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi
has›lat›n›n % 60’›ndan, 2380 say›l› Belediyelere ve ‹l Özel
‹darelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakk›nda Kanun ile 3030 say›l› Büyükflehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin
De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre
mahallî idarelere pay verilmez.

Özel tüketim vergisi has›lat›n›n paylafl›m›

MADDE 17. – 1. Bu Kanuna ekli (I) say›l› listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi has›lat›n›n
tamam›ndan, (II) say›l› listede yer alan mallardan tahsil edilen özel
tüketim vergisi has›lat›n›n % 28’inden ve (III) say›l› listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi has›lat›n›n % 60’›ndan,
2380 say›l› Belediyelere ve ‹l Özel ‹darelerine Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk›nda Kanun ile (5281 Say›l›
Kanun’un 43/5’inci maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük:
23.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) 5216
say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu hükümlerine göre mahallî
idarelere pay verilmez.

2. Bu Kanuna ekli (III) say›l› listede yer alan mallar üzerinden 2. Bu Kanuna ekli (III) say›l› listede yer alan mallar üzerinden tahsil
edilen özel tüketim vergisi has›lat›ndan;
tahsil edilen özel tüketim vergisi has›lat›ndan;

a) 3238 say›l› Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme a) 3238 say›l› Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme
Fonuna % 7,9 oran›nda pay ayr›l›r. Bu hükme göre ayr›lacak Fonuna % 7,9 oran›nda pay ayr›l›r. Bu hükme göre ayr›lacak pay,
pay, Maliye Bakanl›¤›nca, tahsilat›n yap›ld›¤› ay› takip eden Maliye Bakanl›¤›nca, tahsilat›n yap›ld›¤› ay› takip eden ay›n
sonuna kadar T.C. Merkez Bankas›ndaki Fon hesab›na yat›r›l›r.

AÇIKLAMA

3030 say›l› Büyükflehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk›nda Kanun kald›r›larak yerine getirilen, 5216 say›l› Büyükflehir
Belediyesi Kanun ibaresi olarak de¤ifltirilmifltir.
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ay›n sonuna kadar T.C. Merkez Bankas›ndaki Fon hesab›na b) % 18 oran›nda hesaplanarak Maliye Bakanl›¤› merkez
saymanl›¤›na yat›r›lan paylar onbefl gün içinde, Maliye
yat›r›l›r.
b) % 18 oran›nda hesaplanarak Maliye Bakanl›¤› merkez Bakanl›¤›nca bir yandan bütçeye gelir, di¤er yandan % 16’s›
saymanl›¤›na yat›r›lan paylar onbefl gün içinde, Maliye da¤›l›m› Baflbakan onay› ile belirlenmek suretiyle Gençlik ve
Bakanl›¤›nca bir yandan bütçeye gelir, di¤er yandan % 16’s› Spor Genel Müdürlü¤ü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk
da¤›l›m› Baflbakan onay› ile belirlenmek suretiyle Gençlik ve Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü bütçelerinde, % 52’si
Spor Genel Müdürlü¤ü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesinde, % 32’si ise Sa¤l›k
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü bütçelerinde, % 52’si Bakanl›¤› bütçesinde aç›lacak özel tertiplere ödenek kaydedilir
Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesinde, % 32’si ise Sa¤l›k ve paras› merkez saymanl›¤›nca ayn› süre içinde bir kamu
Bakanl›¤› bütçesinde aç›lacak özel tertiplere ödenek kaydedilir bankas›nda an›lan kurumlar ad›na aç›lacak özel hesaplara
ve paras› merkez saymanl›¤›nca ayn› süre içinde bir kamu yat›r›l›r. Bu kaynaktan yap›lacak harcamalar 1050 say›l›
bankas›nda an›lan kurumlar ad›na aç›lacak özel hesaplara Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 say›l› Devlet ‹hale
yat›r›l›r. Bu kaynaktan yap›lacak harcamalar 1050 say›l› Kanununa ve 832 say›l› Say›fltay Kanununun 30 ila 37 nci
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 say›l› Devlet ‹hale maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 say›l›
Kanununa ve 832 say›l› Say›fltay Kanununun 30 ila 37 nci Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri
maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 say›l› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri hükümlerine tabi de¤ildir. Bu ödeneklerden y›l› içerisinde
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi harcanmayan miktarlar ertesi y›l bütçelerine devren gelir ve
hükümlerine tabi de¤ildir. Bu ödeneklerden y›l› içerisinde ödenek kaydolunur. Bu hükümlere göre yap›lacak
harcanmayan miktarlar ertesi y›l bütçelerine devren gelir ve harcamalardan yat›r›m niteli¤inde olanlar y›ll›k programla
ödenek kaydolunur. Bu hükümlere göre yap›lacak iliflkisi kurulmak üzere y›l› içerisinde Devlet Planlama
harcamalardan yat›r›m niteli¤inde olanlar y›ll›k programla Teflkilat› Müsteflarl›¤›na bildirilir.
iliflkisi kurulmak üzere y›l› içerisinde Devlet Planlama
Teflkilat› Müsteflarl›¤›na bildirilir.
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c) 4342 say›l› Mera Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen
harcamalarda kullan›lmak üzere % 1 oran›nda pay ayr›l›r. Bu
pay hakk›nda da an›lan madde hükümleri uygulan›r.

c) 4342 say›l› Mera Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen
harcamalarda kullan›lmak üzere % 1 oran›nda pay ayr›l›r. Bu
pay hakk›nda da an›lan madde hükümleri uygulan›r.

e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 say›l› Kanunun 5 inci maddesinde
yer alan giderlerde kullan›lmak üzere % 0,2 oran›nda pay
ayr›l›r.

e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 say›l› Kanunun 5 inci maddesinde
yer alan giderlerde kullan›lmak üzere % 0,2 oran›nda pay
ayr›l›r.

d) 13.10.1988 tarihli ve 3480 say›l› Kanun hükümlerine göre
hak sahiplerine ödenmek üzere % 3,4 oran›nda pay ayr›l›r. Bu
hükme göre ayr›lacak pay, Maliye Bakanl›¤›nca bir kamu
bankas› nezdinde “Malûller, fiehit Dul ve Yetimleri Hesab›”
ad›yla Maliye Bakanl›¤› ad›na aç›lacak hesaba, verginin tahsil
edildi¤i ay› izleyen ay içinde merkezden aktar›l›r. Bu paralar,
Maliye Bakanl›¤›nca vadeli, vadesiz bir veya birden fazla
hesapta bulundurulabilir ve cari faiz oran›ndan az olmamak
üzere yat›r›ld›¤› günden itibaren faize tabi tutulur. Bankalara,
bu hesapla ilgili hizmetler için masraf veya komisyon ad›
alt›nda herhangi bir ödeme yap›lmaz. Di¤er kanunlarda,
13.10.1988 tarihli ve 3480 say›l› Kanunun 1 ve 2 nci
maddelerine yap›lan at›flar bu bende yap›lm›fl say›l›r.
Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oran› bir kat›na kadar
art›rmaya yetkilidir.

3. Bu Kanuna ekli (II) say›l› listede yer alan mallar üzerinden
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edildi¤i ay› izleyen ay içinde merkezden aktar›l›r. Bu paralar,
Maliye Bakanl›¤›nca vadeli, vadesiz bir veya birden fazla
hesapta bulundurulabilir ve cari faiz oran›ndan az olmamak
üzere yat›r›ld›¤› günden itibaren faize tabi tutulur. Bankalara,
bu hesapla ilgili hizmetler için masraf veya komisyon ad›
alt›nda herhangi bir ödeme yap›lmaz. Di¤er kanunlarda,
13.10.1988 tarihli ve 3480 say›l› Kanunun 1 ve 2 nci
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tahsil edilen özel tüketim vergisi has›lat›ndan % 28 oran›nda
hesaplanarak Maliye Bakanl›¤› merkez saymanl›¤›na yat›r›lan
paylar onbefl gün içinde, Maliye Bakanl›¤›nca bir yandan
bütçeye özel gelir, di¤er yandan bu maddenin (2) numaral›
f›kras›n›n (b) bendinde say›lan kurumlar›n bütçelerinde aç›lacak
özel tertiplere ayn› hükümler çerçevesinde ödenek kaydedilir.
Bu kayna¤›n paylafl›m› ve yap›lan harcamalar da an›lan bent
hükmüne tabidir.

hesaplanarak Maliye Bakanl›¤› merkez saymanl›¤›na yat›r›lan
paylar onbefl gün içinde, Maliye Bakanl›¤›nca bir yandan
bütçeye özel gelir, di¤er yandan bu maddenin (2) numaral›
f›kras›n›n (b) bendinde say›lan kurumlar›n bütçelerinde
aç›lacak özel tertiplere ayn› hükümler çerçevesinde ödenek
kaydedilir. Bu kayna¤›n paylafl›m› ve yap›lan harcamalar da
an›lan bent hükmüne tabidir.

4. Bakanlar Kurulu, bu madde uyar›nca özel tüketim vergisi
has›lat›ndan verilecek paylara iliflkin oranlar› topluca veya ayr›
ayr› s›f›ra kadar indirmeye, (2) numaral› f›kran›n (b) bendi ile
(3) numaral› f›krada belirtilen kurumlar›n alacaklar› paylar›
kendi içinde yirmi puana kadar art›rmaya veya indirmeye
yetkilidir.
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I SAYILI L‹STE

ÖTV YEN‹ L‹STELER

G.T.‹.P.NO

Mal ‹smi

A CETVEL‹

Vergi

Birimi

2710.11.11.00.00 Özel bir iflleme tabi tutulacak
olanlar

1.000

Kilogram

2710.11.31.00.00 Uçak benzini

1.000

Litre

(Hafif ya¤lar ve müstahzarlar›)

(Yaln›z nafta)

(‹çindeki kurflun miktar› litrede
0,013 gram› geçmeyenler)

Tutar› (TL)

739.000
2710.11.41.00.00 Oktan› (RON) 95'den az
olanlar (Kurflunsuz normal
benzin) (‹çindeki kurflun miktar›
litrede 0,013 gram› geçmeyenler)
2710.11.45.00.00 Oktan› (RON) 95 veya daha
fazla fakat 98'den az olanlar
(Kurflunsuz süper benzin)

(‹çindeki kurflun miktar›
litrede 0,013 gram› geçmeyenler)
2710.11.49.00.00 Oktan› (RON) 98 veya daha
fazla olanlar

5281 Say›l› Kanunun 38. Maddesi: 4760 say›l› Kanuna ekli (I) ve (III)
say›l› listeler, bu Kanuna ekli (2) ve (3) say›l› cetvellerde gösterilen
flekilde de¤ifltirilmifltir.(Yürürlük : Yay›m› izleyen üçüncü günden
geçerli olmak üzere(03/01/2005) 31/12/2004

G.T.‹.P. NO

Litre
2710.11.11.00.00

767.100 Litre

767.100 Litre
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2710.11.31.00.00

2710.11.41.00.00

(2) SAYILI CETVEL
I SAYILI L‹STE
A CETVEL‹

Mal ‹smi

(Hafif ya¤lar ve müstahzarlar›)
Özel bir iflleme tabi
tutulacak olanlar
(Yaln›z nafta)
Uçak benzini
(‹çindeki kurflun miktar›
litrede 0,013 gram›
geçmeyenler)
Oktan› (RON) 95'den az
olanlar

Vergi
Tutar›
(YTL)

Birimi

2,0000

Kilogram

2,0000

Litre

1,2325

Litre
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(Kurflunsuz süper benzin)

(‹çindeki kurflun miktar›
litrede 0,013 gram› geçenler)

2710.11.51.00.00 Oktan› (RON) 98'den az olanlar
(Kurflunlu normal benzin)
739.000
(Kurflunlu süper benzin)
779.100
(‹çindeki kurflun miktar› litrede
0,013 gram› geçenler)

2710.11.59.00.00 Oktan› (RON) 98 veya daha
fazla olanlar
2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yak›t›
2710.19.21.00.00 Jet yak›t› (Kerosen)
2710.19.25.00.00 Di¤erleri

(Yaln›z Gazya¤›)

(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11 Motorin
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.12 Marine Diesel
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,05'i geçmeyenler)

Litre
Litre

779.100

Litre

1.000

Litre

1.000

Litre

483.006

Litre

516.378

Litre

516.378

Litre
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2710.11.45.00.00

2710.11.49.00.00

2710.11.51.00.00

2710.11.59.00.00
2710.11.70.00.00
2710.19.21.00.00

(Kurflunsuz normal benzin)
(‹çindeki kurflun miktar›
litrede 0,013 gram›
geçmeyenler)
Oktan› (RON) 95 veya daha
fazla fakat 98'den az olanlar
(Kurflunsuz süper benzin)
(‹çindeki kurflun miktar›
litrede 0,013 gram›
geçmeyenler)
Oktan› (RON) 98 veya daha
fazla olanlar
(Kurflunsuz süper benzin)
(‹çindeki kurflun miktar›
litrede 0,013 gram› geçenler)
Oktan› (RON) 98'den az olanlar
(Kurflunlu normal benzin)
(Kurflunlu süper benzin)
(‹çindeki kurflun miktar›
litrede 0,013 gram› geçenler)
Oktan› (RON) 98 veya daha
fazla olanlar
(Kurflunlu süper benzin)
Benzin tipi jet yak›t›
Jet yak›t› (Kerosen)

1,2135

Litre

1,3340

Litre

1,2325
1,2325

Litre
Litre

1,2325

Litre

2.0000
2,0000

Litre
Litre
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2710.19.41.00.19 Di¤erleri

(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,05'i geçen %0,2'yi geçmeyenler)

516.378

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
Litre

2710.19.45.00.11 Motorin

516.378

Litre

2710.19.45.00.12 Marine Diesel

516.378

Litre

2710.19.45.00.19 Di¤erleri

516.378

Litre

2710.19.49.00.11 Motorin

516.378

Litre

2710.19.49.00.12 Marine Diesel
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,2'yi geçenler)

516.378

Litre

516.378

Litre

(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,05'i geçen %0,2'yi geçmeyenler)
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,05'i geçen %0,2'yi geçmeyenler)
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,2'yi geçenler)
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
%0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19 Di¤erleri
(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00 A¤›rl›k itibariyle kükürt miktar›
%1'i geçmeyenler (Fuel oiller) 79.500

Kilogram
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2710.19.41.00.11
2710.19.41.00.12
2710.19.41.00.19

2710.19.45.00.11

2710.19.45.00.12

2710.19.45.00.19
2710.19.49.00.11

(A¤›rl›k itibariyle kükürt
oran› % 0,05'i geçmeyenler)
Motorin
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
% 0,05'i geçmeyenler)
Marine Diesel
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
% 0,05'i geçmeyenler)
Di¤erleri
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
% 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi
geçmeyenler)
Motorin
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
% 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi
geçmeyenler)
Marine Diesel
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
% 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi
geçmeyenler)
Di¤erleri
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
% 0,2'yi geçenler)
Motorin
(A¤›rl›k itibariyle kükürt oran›
% 0,2'yi geçenler)

0,7795

Litre

0,7795

Litre

0,7795

Litre

0,7125

Litre

0,7125

Litre

0,7125

Litre

0,7125

Litre
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2710.19.63.00.00 A¤›rl›k itibariyle kükürt
miktar› %1'i geçen fakat
%2'yi geçmeyenler
(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00 A¤›rl›k itibariyle kükürt
miktar› %2'yi geçen fakat
%2,8'i geçmeyenler
(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00 A¤›rl›k itibariyle kükürt
miktar› %2,8'yi geçenler
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

2710.19.71.00.00 Özel bir iflleme tabi tutulacak
olanlar
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda
belirtilen ifllemlerden baflka
bir ifllemle kimyasal de¤iflime
tabi tutulacak olanlar
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)
2710.19.81.00.11 Benzinli motor ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)
2710.19.81.00.12 Deniz diesel motor ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

218.541 Kilogram 2710.19.49.00.12

75.916

Kilogram

2710.19.49.00.19
2710.19.61.00.00
2710.19.63.00.00

75.916

Kilogram

1.000

Kilogram 2710.19.65.00.00

1.000

Kilogram

2710.19.69.00.00
27.11

1.000

Kilogram

1.000

Kilogram
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Marine Diesel
(A¤›rl›k itibariyle kükürt
oran› % 0,2'yi geçenler)
Di¤erleri
(Fuel oiller)
A¤›rl›k itibariyle kükürt
miktar› % 1'i geçmeyenler
(Fuel oiller)
A¤›rl›k itibariyle kükürt
miktar› % 1'i geçen fakat
% 2'yi Geçmeyenler
(Fuel oiller)
A¤›rl›k itibariyle kükürt
miktar› %2'yi geçen fakat
% 2,8'i geçmeyenler
(Fuel oiller)
A¤›rl›k itibariyle kükürt
miktar› % 2,8'i geçenler
Petrol gazlar› ve di¤er
gazl› hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00;
2711.12; 2711.13;
2711.19.00.00.11;
2711.21.00.00.00;

0,7125

Litre

0,7125

Litre

0,1950

Kilogram

0,3840

Kilogram

0,1420

Kilogram

0,1420

Kilogram

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹
2710.19.81.00.13 Kompresör ya¤lama ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

1.000

Kilogram

1.000

Kilogram

1.000

Kilogram

2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus
s›v› ya¤lar
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

1.000

Kilogram

1.000

Kilogram

2710.19.85.00.12 S›v› parafin (Pirinç ya¤›)
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

1.000

Kilogram

2710.19.87.00.00 Diflli ya¤lar› ve redüktör ya¤lar› 1.000
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

Kilogram

2710.19.81.00.14 Türbin ya¤lama ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)
2710.19.81.00.19 Di¤er ya¤lar
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

2710.19.85.22.11 Beyaz ya¤lar
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

2710.19.91.00.00 Metal islemeye mahsus bileflikler, 1.000
kal›p ç›karma ya¤lar›, afl›nmay›
önleyici ya¤lar
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus
ya¤lar

1.000

Kilogram

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

2711.11.00.00.00

2711.12
2711.13
2711.19.00.00.11

2711.21.00.00.00

Kilogram
2711.29.00.00.11

(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)
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2711.29.00.00.11 ve
2711.29.00.00.12 hariç)
(S›v›laflt›r›lm›fl)
Do¤al gaz
Motorlu Tafl›tlarda Yak›t
Olarak Kullan›lacak Olanlar
Di¤erleri
(S›v›laflt›r›lm›fl)
Propan
(S›v›laflt›r›lm›fl)
Bütan
S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gaz›
(L.P.G)
Motorlu Tafl›tlarda Yak›t
Olarak Kullan›lacak Olanlar
(Otogaz)
Di¤erleri
(Gaz halinde)
Do¤al gaz
Motorlu Tafl›tlarda Yak›t
Olarak Kullan›lacak Olanlar
Di¤erleri
(Gaz halinde)
Propan
(Gaz halinde)

2,0000

Kilogram

0,5463
0,0210

Metreküp
Metreküp

0,4355

Kilogram

0,4355

Kilogram

0,6975
0,4355

Kilogram
Kilogram

0,5463
0,0210

Metreküp
Metreküp

0,4355

Kilogram

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

2710.19.99.00.11 K›zak ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

1.000

Kilogram

2711.29.00.00.12

1.000

Kilogram

2713.11.00.00.00

2710.19.99.00.13 Otomatik flanzuman ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

1.000

Kilogram

1.000

Kilogram

2710.19.99.00.15 Diferansiyel ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

1.000

Kilogram

2710.19.99.00.19 Di¤erleri (Yaln›z baz ya¤lar)

50.000

Kilogram

2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve
2711.29.00.00.12 hariç)
(S›v›laflt›r›lm›fl)

1.000

Kilogram

5.000

Metreküp

2710.19.99.00.12 So¤utma ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)
2710.19.99.00.14 Di¤er flanzuman ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›;di¤er ya¤lar)

27.11

Petrol gazlar› ve di¤er gazl›
hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00;2711.12;
2711.13; 2711.19.00.00.11;

2711.11.00.00.00 Do¤al gaz (S›v›laflt›r›lm›fl)

2711.12

2711.13

Propan
(S›v›laflt›r›lm›fl)
Bütan

357.375 Kilogram

357.375 Kilogram

200

2713.12.00.00.00
2713.20.00.00.19
2713.90

Bütan
(Petrol koku)
Kalsine edilmemifl
(Petrol koku)
Kalsine edilmifl
(Petrol bitümeni)
Di¤erleri
Petrol ya¤lar›n›n veya
bitümenli minerallerden
elde edilen ya¤lar›n di¤er
kal›nt›lar› (28.03
pozisyonundaki her nevi
karbon imaline mahsus
olanlar hariç)

0,4355

Kilogram

2,0000

Kilogram

2,0000

Kilogram

2,0000

Kilogram

2,0000

Kilogram

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹
2711.19.00.00.11 S›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz› (L.P.G) 357.375 Kilogram
(Gaz halinde)
2711.21.00.00.00 Do¤al gaz
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.11 Propan
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.12 Bütan
(Petrol koku)

2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemifl
(Petrol koku)
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmifl
(Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19 Di¤erleri
2713.90

5.000 Metreküp

357.375 Kilogram
357.375 Kilogram
1.000

Kilogram

1.000

Kilogram

1.000

Kilogram

Petrol ya¤lar›n›n veya bitümenli 1.000
minerallerden elde edilen
ya¤lar›n di¤er kal›nt›lar›
(28.03 pozisyonundaki her nevi
karbon imaline mahsus olanlar
hariç)

Kilogram

(*) G.T.‹.P NO : Türk gümrük tarife cetvelindeki
gümrük tarife istatistik
pozisyon numaralar›d›r.
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KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU

5281
SAYILI
KANUN

KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

B CETVEL‹

B CETVEL‹

(*)G.T.‹.P.
2707.10
2707.20

Mal ‹smi

Benzol(Benzen)
Toluol (toluen)

2707.50.90.00.11 Solvent nafta
(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00 White spirit

2710.11.90.00.11 Di¤er solventler
(Çözücüler) (Petrol eteri)
2710.11.90.00.19 Di¤erleri
(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00 Di¤erleri (Petrol eteri)

Vergi

Birimi

G.T.‹.P. No

Mal ‹smi

779.100

Kilogram

779.100

Kilogram

2707.10
2707.20
2707.50.90.00.11

Benzol (Benzen)
Toluol (toluen)
Solvent nafta
(Çözücü nafta)
White spirit
Di¤er solventler
(Çözücüler) (Petrol eteri)
Di¤erleri
(Petrol eteri)
Di¤erleri
(Petrol eteri)
Hekzan
Heptan
Pentan
Benzen (Benzol)
Toluen (Toluol)

Tutar› (TL)
779.100

779.100

Kilogram

Kilogram

779.100

Kilogram

779.100

Kilogram

2710.19.29.00.00

779.100

Kilogram

2901.10.90.00.11
2901.10.90.00.12
2901.10.90.00.13
2902.20.00.00.00
2902.30.00.00.00

2901.10.90.00.11 Hekzan

779.100

Kilogram

2901.10.90.00.13 Pentan

779.100

Kilogram

2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol)

779.100

2901.10.90.00.12 Heptan

2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol)
2909.19.00.00.13 Metil tersiyer bütil eter
(MTBE)

2710.11.21.00.00
2710.11.90.00.11

779.100

Kilogram

779.100

Kilogram

779.100

Kilogram

Kilogram
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2710.11.90.00.19

Vergi
Tutar› (YTL)
1,3340
1,3340
1,3340
1,3340
1,3340
1,3340

Birimi
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram

1,3340

Kilogram

1,3340
1,3340
1,3340
1,3340
1,3340

Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹
3811.90.00.10.12 Hafif mineral ya¤lar için
müstahzar katk›lar

779.100

3814.00.90.00.00 Di¤erleri
(Esas› bütil asetat olanlar hariç)

779.100

Kilogram

779.100

Kilogram

Tarifenin baflka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan organik karma
çözücüler ve incelticiler;
boya ve vernik ç›karmada
kullan›lan müstahzarlar

3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler
için anorganik karma
çözücüler ve incelticiler

Kilogram

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
2909.19.00.00.13
3811.90.00.10.12

3814.00.90.00.00
3824.90.40.00.00

2710.19.71.00.00

2710.19.75.00.00

203

Metil tersiyer bütil eter
(MTBE)
Hafif mineral ya¤lar için
müstahzar katk›lar
Tarifenin baflka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan organik karma
çözücüler ve incelticiler;
boya ve vernik ç›karmada
kullan›lan müstahzarlar
Di¤erleri
(Esas› bütil asetat olanlar
hariç)
Vernikler ve benzeri
ürünler için anorganik
karma çözücüler ve
incelticiler
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Özel bir iflleme tabi
tutulacak olanlar
(Ya¤lama ya¤lar›;
di¤er ya¤lar)
2710.19.71.00 Alt
pozisyonunda belirtilen

1,3340

Kilogram

1,3340

Kilogram

0,0653

Kilogram

0,0653

Kilogram

0,3500

Kilogram

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

2710.19.81.00.11
2710.19.81.00.12
2710.19.81.00.13
2710.19.81.00.14
2710.19.81.00.19
2710.19.83.00.00
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2710.19.85.00.11

ifllemlerden baflka bir
ifllemle kimyasal de¤iflime
tabi tutulacak olanlar
(Ya¤lama ya¤lar›;
di¤er ya¤lar)
Benzinli motor ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Deniz diesel motor ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Kompresör ya¤lama ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Türbin ya¤lama ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Di¤er ya¤lar
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Hidrolik amaçlara
mahsus s›v› ya¤lar
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Beyaz ya¤lar

0,3500 Kilogram
0,3500 Kilogram
0,3500 Kilogram
0,3500 Kilogram
0,3500 Kilogram
0,3500 Kilogram

0,3500 Kilogram
0,3500 Kilogram

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

2710.19.85.00.12
2710.19.87.00.00

2710.19.91.00.00

2710.19.93.00.00

2710.19.99.00.11
2710.19.99.00.12
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(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
S›v› parafin (Pirinç ya¤›)
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Diflli ya¤lar› ve redüktör
ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Metal ifllemeye mahsus
bileflikler, kal›p ç›karma
ya¤lar›, afl›nmay› önleyici
ya¤lar
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Elektrik izolasyonuna
mahsus ya¤lar
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
K›zak ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
So¤utma ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)

0,3500

Kilogram

0,3500

Kilogram

0,3500

Kilogram

0,3500

Kilogram

0,3500

Kilogram

0,3500

Kilogram

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
2710.19.99.00.13
2710.19.99.00.14
2710.19.99.00.15
2710.19.99.00.19
2710.19.25.00.00

206

Otomatik flanzuman
ya¤lar› (Ya¤lama ya¤lar›;
di¤er ya¤lar)
Di¤er flanzuman ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Diferansiyel ya¤lar›
(Ya¤lama ya¤lar›; di¤er
ya¤lar)
Di¤erleri
(Yaln›z baz ya¤lar)
Di¤erleri

0,3500

Kilogram

0,3500

Kilogram

0,3500

Kilogram

0,3500

Kilogram

0,6655

Litre

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU

5281
SAYILI
KANUN

KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

III SAYILI L‹STE

(3) SAYILI CETVEL

G.T.‹.P.No

Mal ‹smi

2202.10.00.00.13

Kolal› gazozlar

2203.00
22.04

2204.10
22.05

2206.00

III SAYILI L‹STE
(A) CETVEL‹

Vergi
Oran› %
25

Biralar

48.7

Taze üzüm flarab›
(Kuvvetlendirilmifl flaraplar dahil);
üzüm fl›ras› (20.09 pozisyonunda
yer alanlar hariç)
(Köpüklü flaraplar ve di¤er üzüm
fl›ralar› hariç)

G.T.‹.P. NO

Mal ‹smi

2202.10.00.00.13
2203.00
22.04

Kolal› Gazozlar
Biralar
Taze üzüm flarab›
(Kuvvetlendirilmifl
flaraplar dahil);
üzüm fl›ras› (20.09
pozisyonunda yer
alanlar hariç)
(Köpüklü flaraplar
ve di¤er üzüm
fl›ralar› hariç)
Köpüklü flaraplar
Vermut ve di¤er
taze üzüm flaraplar›
(Bitkilerveya kokulu
maddelerle
lezzetlendirilmifl)

48.7

Köpüklü flaraplar

212

Vermut ve di¤er taze üzüm
flaraplar› (Bitkiler veya kokulu
maddelerle lezzetlendirilmifl)

212

Fermente edilmifl di¤er içkiler
(Elma flarab›, armut flarab›, bal
flarab› gibi), tarifenin baflka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan
fermente edilmifl içkilerin kar›fl›mlar›
ve fermente edilmifl içkilerle
alkolsüz içkilerin kar›fl›mlar›

2204.10
22.05
212

207

Vergi Oran›
(%)
25
63.3

Maktu
Vergi Tutar›
(YTL/Litre)
0,7950

63.3

1,5000

275.6

6,0000

275.6

12,8000

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹
2207.20

22.08

2402.10.00.00.00
2402.20

2402.90.00.00.00

2403.10
2403.99.10.00.00

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Alkol derecesi ne olursa olsun
ta¤yir edilmifl etil alkol ve di¤er
alkollü içliker (Alkol derecesi ne
olursa olsun ta¤yir edilmifly etil
alkol hariç)

212
2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle
%80'den az olan ta¤yir edilmemifl
etil alkol; alkollü içkiler, likörler
ve di¤er alkollü içecekler

2206. 00
212

(2208.90.91; 2208.90.99 Alkol
derecesi hacim itibariyle %80'den
az olan ta¤yir edilmemifl etil
alkol hariç)

Tütün içeren purolar, uçlar› aç›k
purolar ve sigarillolar
Tütün içeren sigaralar

49.5

49.5

Di¤erleri
(Tütün yerine geçen maddelerden
yap›lm›fl purolar, uçlar› aç›k purolar,
sigarillolar ve sigaralar)

49.5

Enfiye ve çi¤nemeye mahsus tütün

49.5

‹çilen tütün (Hergangi bir oranda
tütün yerine geçen maddeleri
içersin içermesin)

49.5

208

2205.10.90.00.12
2207.20

22.08

(2205.10.10.00.00,
2205.10.90.00.12 hariç)
Alkol derecesi hacim
itibariyle % 18 veya daha
az olanlar
Fermente edilmifl di¤er
içkiler (Elma flarab›, armut
flarab›, bal flarab› gibi), tarifenin
baflka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan fermente
edilmifl içkilerin kar›fl›mlar›
ve fermente edilmifl içkilerle
alkolsüz içkilerin kar›fl›mlar›
Alkol derecesi hacim itibariyle
% 22’den fazla olanlar
Alkol derecesi ne olursa olsun
ta¤yir edilmifl etil alkol ve
di¤er alkollü içkiler (Alkol
derecesi ne olursa olsun ta¤yir
edilmifl etil alkol hariç)
Alkol derecesi hacim itibariyle
% 80’den az olan ta¤yir
edilmemifl etil alkol; alkollü
içkiler, likörler ve di¤er alkollü
içecekler (2208.90.91;

275.6

9,9000

275.6

1,5000

275.6

25,0000

275.6

25,0000

5281
SAYILI
KANUN

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
2208.90.99

2208.20
2208.50
2208.60
2208.60.91.00.00

2208.60.99.00.00

2208.70
2208.90
2208.90.48.00.11
2208.90.71.00.11

209

Alkol derecesi hacim itibariyle
% 80’den az olan ta¤yir
edilmemifl etil alkol hariç)
(2208.20, 2208.50, 2208.60,
2208.70 ve 2208.90 hariç)
Üzüm flarab› veya üzüm
cibresinin dam›t›lmas› yolu
ile elde edilen alkollü içkiler
Cin ve ard›ç rak›s› (Geneva)
Votka (2208.60.91.00.00,
2208.60.99.00.00 hariç)
Muhtevas› 2 litreyi geçmeyen
kaplarda olanlar (Alkol derecesi
hacim itibariyle % 45.4’den fazla
olanlar)
Muhtevas› 2 litreyi geçen
kaplarda olanlar (Alkol derecesi
hacim itibariyle % 45.4’den fazla
olanlar)
Likörler
Di¤erleri (2208.90.48.00.11,
2208.90.71.00.11hariç)
Rak›
Rak›

275.6

25,0000

275.6
275.6

18,5600
13,3000

275.6

13,3000

275.6

25,0000

275.6
275.6

25,0000
13,9200

275.6
275.6
275.6

25,0000
12,7714
12,7714
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4760 SAYILI ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
B CETVEL‹

G.T.‹.P. NO

Mal ‹smi

2402.10.00.00.00

Tütün içeren purolar,

2402.20

2402.90.00.00.00

uçlar› aç›k purolar ve
sigarillolar

Tütün içeren sigaralar

Vergi
Oran›
(%)

Maktu
Vergi
Tutar›
(YTL)

Ölçü
Birimi

55.3

0,1100

1 Gram

55.3

0,1100

1 Adet

55.3

0,1100

1 Gram

içersin içermesin)

55.3

0,1100

1 Gram

mahsus tütün

55.3

0,1100

1 Gram

Di¤erleri (Tütün
yerine geçen

maddelerden yap›lm›fl
purolar, uçlar› aç›k

purolar, sigarillolar
2403.10

ve sigaralar)

‹çilen tütün (Herhangi

bir oranda tütün yerine
geçen maddeleri

2403.99.10.00.00
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Enfiye ve çi¤nemeye

