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TARİH  : 03.01.2018 

NUMARA : 2018/13 

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/13 

 

Konu : Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk 

 

 

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) 
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) de; 

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları 
ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesi ile 4760 sayılı 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeye eklenmek suretiyle verginin kapsamına 
alınan 20.09, 22.02, 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.91.00.00.00 ve 
4813.10.00.80.00 GTİP numaralı (meyve nektarları, meyveli gazozlar, sade gazozlar, meyveli 
içecekler, enerji içecekleri, soğuk çay gibi bazı alkolsüz içecekler ile makaron) malların 
vergilendirilmesine ilişkin Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili 
bölümlerinde gerekli değişiklikler ve açıklamalar yapılmıştır. 

Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almaktadır. 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

 

 

Not: 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından 
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.  
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1 Ocak 2018 PAZARTESİ 1ÌÚÔćɯ&ÈáÌÛÌ Sayı : 30288 

TEBLĶĴ 

Maliye Bakanlēĵē (Gelir Ķdaresi Baĸkanlēĵē)ôndan: 

¥ZEL T¦KETĶM VERGĶSĶ (III) SAYILI LĶSTE UYGULAMA GENEL  

TEBLĶĴĶNDE DEĴĶķĶKLĶK YAPILMASINA DAĶR TEBLĶĴ  

(SERĶ NO: 1) 

MADDE 1 ï 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan ¥zel T¿ketim Vergisi (III) Sayēlē 

Liste Uygulama Genel Tebliĵinin (I/A/2) bºl¿m¿n¿n; 

a) Ķkinci paragrafē Tebliĵ metninden ēkarēlmēĸ ve yerine aĸaĵēdaki paragraflar eklenmiĸtir. 

ñ(A) Cetvelinde;  

Å Alkoll¿ ikiler,  

Å Kolalē, meyvalē ve sade gazozlar,  

Å Alkols¿z biralar,  

Å 20.09 ve 22.02 G.T.Ķ.P. numaralarēnda sēnēflandērēlan ambalajlanmēĸ ve/veya toptan teslime konu edilen; 

meyve nektarlarē, meyveli iecekler, limonatalar, enerji iecekleri, sporcu iecekleri, soĵuk ay, soĵuk kahve, tonik ve 

tatlandērēlmēĸ veya aromalandērēlmēĸ benzeri iecekler  

yer alēr.  

Etil alkol ve 22.01 G.T.Ķ.P. numarasēnda sēnēflandērēlan, ilave ĸeker veya diĵer tatlandērēcē maddeler 

katēlmamēĸ veya lezzetlendirilmemiĸ sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlē sular dahil) sºz konusu listede yer 

almadēĵēndan, 20.09 G.T.Ķ.P. numarasēnda sēnēflandērēlan sebze sularē ile T¿rk Gēda Kodeksine gºre %100 meyve 

suyu sayēlan meyve sularē ve 22.02 G.T.Ķ.P. numarasēnda sēnēflandērēlan doĵal mineralli doĵal maden suyu ile 

¿retilmiĸ, tatlandērēlmēĸ, aromalandērēlmēĸ meyveli gazlē iecekler parantez ii h¿k¿mle kapsam dēĸē bērakēldēĵēndan 

¥TVôye tabi deĵildir.   

(III) sayēlē listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.Ķ.P. numarasēnda sēnēflandērēlan bazē iecekler 

iin verginin kapsamēnēn belirlenmesi aēsēndan ºngºr¿len toptan teslimden maksat, teslimi yapēlan ieceklerin aynen 

veya iĸlendikten sonra satēĸēnē yapanlar ile iĸletmelerinde kullanacak olanlara teslimidir. Bunlar dēĸēndakilere yapēlan 

teslim, perakende teslim sayēlēr. Ķeceĵin ticari amala satēlmak ya da iĸletmede kullanēlmak ¿zere ithali de toptan 

teslim sayēlēr.  

(III) sayēlē listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.Ķ.P. numarasēnda sēnēflandērēlan bazē iecekler 

iin verginin kapsamēnēn belirlenmesi aēsēndan ºngºr¿len ambalajlanmēĸ iecekten maksat ise 26/1/2017 tarihli ve 

29960 (M¿kerrer) sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan T¿rk Gēda Kodeksi Gēda Etiketleme ve T¿keticileri 

Bilgilendirme Yºnetmeliĵinin 4 ¿nc¿ maddesinin ikinci fēkrasēnēn (º) bendinde tanēmē yapēlan ĸekilde hazēr ambalajlē 

gēda kapsamēnda teslime konu edilen iecektir. Buna gºre, her durumda aēlmadan veya deĵiĸtirilmeden ieriĵi 

deĵiĸtirilemeyecek ĸekilde, ieceĵi tamamen kaplayan bir ambalajēn iine konulmak suretiyle, son t¿keticiye veya 

toplu t¿ketim yerlerine sunulmak ¿zere teslime konu edilen sºz konusu G.T.Ķ.P. numaralarēnda yer alan hazēr 

ambalajlē iecekler, verginin kapsamēndadēr. ¥te yandan, toptan teslime konu edilenler hari olmak ¿zere, anēlan 

Yºnetmeliĵin 4 ¿nc¿ maddesinin ikinci fēkrasēnēn (ĵ) bendinde tanēmē yapēlan ĸekilde perakendeci tarafēndan 

doĵrudan satēĸ iin hazēr ambalajlē hale getirilmiĸ ieceklerin teslimi ise ¥TVôye tabi deĵildir.  

¥rneĵin, iecek imalatēsē tarafēndan ambalajlanmēĸ veya ambalajlanmamēĸ olarak toptan teslime konu edilen 

limonata, meyve nektarē gibi iecekler ¥TVôye tabi iken, bu ieceklerin pastane iĸletmesi tarafēndan imalathanesinde 

imal edilip, pastanede doĵrudan satēĸ iin hazēr ambalajlē hale getirilmiĸ ĸekilde perakende satēĸa sunulmasē ¥TVôye 

tabi deĵildir. Aynē ĸekilde, soĵuk kahve imalatēsē tarafēndan ambalajlanmēĸ olarak toptan veya perakende satēĸa konu 

edilen soĵuk kahve ieceĵi ¥TVôye tabi iken, kafe iĸletmesi tarafēndan imalathanesinde imal edilip, kafede perakende 

satēĸa sunulan soĵuk kahve ¥TVôye tabi deĵildir.ò 

b) ¦¿nc¿ paragrafēnda yer alan ñt¿t¿n mamulleriò ibaresinden sonra gelmek ¿zere ñve makaronò ibaresi 

eklenmiĸtir. 

c) Sonuna aĸaĵēdaki paragraf eklenmiĸtir. 

ñ¥te yandan; 

Å 20.09 ve 22.02 G.T.Ķ.P. numaralarēnda sēnēflandērēlan mallardan bazēlarēnēn sadece ambalajlanmēĸ olanlarē 

verginin konusuna alēndēĵēndan, teslime konu edilen ieceĵin hazēr ambalajlē gēda kapsamēnda olup olmadēĵē, 
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Å T¿rk Gēda Kodeksine gºre %100 meyve suyu sayēlan meyve sularē (6/8/2014 tarihli ve 29080 sayēlē Resm´ 

Gazeteôde yayēmlanan T¿rk Gēda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri ¦r¿nler Tebliĵinde tanēmlanan meyve suyu ve 

konsantreden meyve suyu) kapsam dēĸēnda olduĵundan, teslime konu edilen ieceĵin %100 meyve suyu niteliĵini haiz 

olup olmadēĵē 

hususlarē T¿rk Gēda Kodeksine gºre ilgili mevzuatta yapēlan belirleme ve aēklamalar erevesinde tespit 

edilir.ò 

MADDE 2 ï Aynē Tebliĵin (I/¢/1) bºl¿m¿n¿n ikinci paragrafēndan sonra gelmek ¿zere aĸaĵēdaki paragraf 

eklenmiĸtir. 

ñ(III) sayēlē listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.Ķ.P. numarasēnda sēnēflandērēlan ieceklerden 

bazēlarēnēn sadece ambalajlanmēĸ ve/veya toptan teslime konu edilenleri verginin kapsamēnda olduĵundan, sºz konusu 

iecekleri imal etmekle birlikte; 

Å Ķmal ettiĵi iecekleri toptan teslime konu edenlerin, sºz konusu iecekleri ambalajlanmamēĸ (dºkme halinde) 

olarak satēĸa konu etseler dahi m¿kellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir, 

Å Ķmal ettikleri iecekleri hazēr ambalajlē gēda kapsamēnda teslime konu edenlerin, hi toptan teslimi sºz 

konusu olmasa dahi m¿kellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir, 

Å Ķmal ettikleri iecekleri ambalajlanmamēĸ olarak veya doĵrudan satēĸ iin hazēr ambalajlē hale getirilmiĸ 

olarak sadece perakende teslime konu edenlerin, baĸkaca ¥TVôye tabi mal satēĸē bulunmamasē halinde, ¥TV 

m¿kellefiyeti tesis ettirmesine gerek yoktur.ò 

MADDE 3 ï Aynē Tebliĵin; 

a) (III/B) bºl¿m¿n¿n ikinci paragrafēnda yer alan; ñperakende satēĸa sunulan sigaralarēn birim ambalajē iinde 

yer alan her bir sigaraò ibaresi ñperakende satēĸa sunulan sigaralarēn ve makaronlarēn birim ambalajē iinde yer alan 

her bir sigara veya her bir makaronò ĸeklinde, ñ20 adet sigaradanò ibaresi ñ20 adet sigaradan, 50 adet makarondanò 

ĸeklinde deĵiĸtirilmiĸtir.  

b) (III/B/1.1) bºl¿m¿n¿n; baĸlēĵē ñ1.1. Alkols¿z Ķeceklerde Verginin Hesabēò ĸeklinde, birinci paragrafēnda 

yer alan ñcetvelinde, kolalē gazozlarò ibaresi ñcetvelinde yer alan alkols¿z ieceklerò ĸeklinde, ikinci paragrafēnda yer 

alan ñkolalē gazozlarēnò ibaresi ñbu ieceklerinò ĸeklinde deĵiĸtirilmiĸtir. 

c) (III/B/2.1.) bºl¿m¿nden sonra gelmek ¿zere baĸlēĵēyla birlikte aĸaĵēdaki bºl¿m eklenmiĸ ve takip eden 

bºl¿m baĸlēĵē buna gºre tesels¿l ettirilmiĸtir. 

ñ2.2. Makaronda Verginin Hesabē 

(III) sayēlē listenin (B) cetveli kapsamēndaki makaronun vergilendirilmesinde, perakende satēĸ fiyatēna bu 

mallar iin geerli olan ¥TV oranē uygulanarak nispi ¥TV tutarē hesaplanēr. Ancak hesaplanan bu tutar, birim paket 

iindeki her bir makaron iin belirlenen asgari maktu vergi tutarēna gºre hesaplanan vergi tutarēndan az olamaz.  

¥te yandan, (III) sayēlē listenin (B) cetvelinde, makaron iin nispi vergi oranē Bakanlar Kurulu tarafēndan ñ0ò 

(sēfēr) olarak belirlenmiĸ ve maktu vergi ihdas edilmemiĸ olup, bu suretle makaronun asgari maktu vergi tutarē 

¿zerinden vergilenmesi ºngºr¿lm¿ĸt¿r. 

¥rnek: 1/1/2018 tarihi itibarēyla, perakende satēĸ fiyatē 16 TL olan 200 adet makarondan oluĸan bir makaron 

paketi iin ¥TV aĸaĵēdaki ĸekilde hesaplanēr: 

Asgari maktu ¥TV tutarē (200 x 0,0500 TL)  = 10,0000 TL 

Buna gºre, hesaplanan ¥TV olarak 10,0000 TL dikkate alēnēr.ò 

) (III/B/3) bºl¿m¿n¿n birinci paragrafēnda yer alan ñher bir sigaraò ibaresi ñher bir sigara veya makaronò 

ĸeklinde deĵiĸtirilmiĸtir. 

MADD E 4 ï Aynē Tebliĵin; 

a) (IV/C/1) bºl¿m¿n¿n dºrd¿nc¿ paragrafēnda yer alan; ñt¿t¿n mamullerineò ibaresinden sonra gelmek ¿zere 

ñve makaronaò ibaresi eklenmiĸ, ñkolalē gazozlaraò ibaresi ñalkols¿z ieceklereò ĸeklinde deĵiĸtirilmiĸtir. 

b) (IV/C/3) bºl¿m¿n¿n altēncē paragrafēnda yer alan ñT¿t¿n mamul¿ò ibaresinden sonra gelmek ¿zere ñve 

makaronò ibaresi, ñt¿t¿n mamullerineò ibaresinden sonra gelmek ¿zere ñve makaronaò ibaresi eklenmiĸtir. 

MADDE 5 ï Aynē Tebliĵin (VI/A) bºl¿m¿n¿n; 

a) ¦¿nc¿ paragrafēnda yer alan;  ñ(kolalē gazozlar hari)ò ibaresi ñ(alkols¿z iecekler hari)ò ĸeklinde, ñkolalē 

gazozlarēnò ibaresi ñalkols¿z ieceklerinò ĸeklinde deĵiĸtirilmiĸtir. 

b) Beĸinci paragrafēnda yer alan ñt¿t¿n mamullerineò ibarelerinden sonra gelmek ¿zere ñve ithal makaronaò 

ibaresi eklenmiĸtir. 

c) Altēncē paragrafēnda yer alan ñt¿t¿n mamul¿ ¿retimineò ibaresi ñt¿t¿n mamul¿ ve makaron ¿retimineò 

ĸeklinde, ñve t¿t¿n mamul¿ò ibaresi ñ, t¿t¿n mamul¿ ve makaronò ĸeklinde deĵiĸtirilmiĸtir. 
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MADDE 6 ï Aynē Tebliĵin ekinde yer alan; 

a) ñEK 2A: KOLALI GAZOZLAR Ķ¢ĶN BĶLDĶRĶM FORMU ¥RNEĴĶò ibaresi ñEK 2A: ALKOLS¦Z 

Ķ¢ECEKLER Ķ¢ĶN BĶLDĶRĶM FORMU ¥RNEĴĶò ĸeklinde, formun baĸlēĵēnda yer alan ñKOLALI GAZOZLARò 

ibaresi ñALKOLS¦Z Ķ¢ECEKLERò ĸeklinde deĵiĸtirilmiĸtir. 

b) ñEK 2C: T¦T¦N MAM¦LLERĶ Ķ¢ĶN BĶLDĶRĶM FORMU ¥RNEĴĶò ibaresi ñEK 2C: T¦T¦N 

MAM¦LLERĶ VE MAKARON Ķ¢ĶN BĶLDĶRĶM FORMU ¥RNEĴĶò ĸeklinde deĵiĸtirilmiĸ, formun baĸlēĵēnda yer 

alan ñT¦T¦N MAMULLERĶò ibaresinden sonra gelmek ¿zere ñVE MAKARONò ibaresi eklenmiĸtir. 

MADDE 7 ï Bu Tebliĵin; 1 inci maddesinin (b) bendi, 3 ¿nc¿ maddesinin (a) ve () bentleri ile (c) bendiyle 

¥zel T¿ketim Vergisi (III) Sayēlē Liste Uygulama Genel Tebliĵinin (III/B/2.1.) bºl¿m¿nden sonra gelmek ¿zere 

eklenen ñ2.2. Makaronda Verginin Hesabēò bºl¿m¿n¿n birinci paragrafē, 4 ¿nc¿ maddesinin (a) bendiyle ¥zel 

T¿ketim Vergisi (III) Sayēlē Liste Uygulama Genel Tebliĵinin (IV/C/1) bºl¿m¿n¿n dºrd¿nc¿ paragrafēnda yer alan 

ñt¿t¿n mamullerineò ibaresinden sonra gelmek ¿zere eklenen ibare ve (b) bendi, 5 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri 

ve 6 ncē maddesinin (b) bendi 5/12/2017 tarihinden itibaren geerli olmak ¿zere yayēmē tarihinde, diĵer h¿k¿mleri 

1/1/2018 tarihinde y¿r¿rl¿ĵe girer. 

MADDE 8 ï Bu Tebliĵ h¿k¿mlerini Maliye Bakanē y¿r¿t¿r. 

 


