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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 

 
 

ÖTV Genel Tebliğleri Tek Tebliğ Haline Getirildi. 
 

 5 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (1) 
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ÖTV Kanununa bağlı (1) sayılı listedeki özel 
tüketim vergisine tabi mallara ilişkin açıklamalar tek tebliğde bir araya 
getirilmiştir. Bugüne kadar 36 adet ÖTV Genel Tebliği yayımlanmış olup, söz konusu 
genel tebliğlerdeki (2) (3) ve (4) sayılı listelerdeki mallara ilişkin açıklamalar ise halen 
yürürlüktedir.  
 
 Söz konusu Tek Tebliğ 16.03.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, 
hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin olarak bu tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler 
ise 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
 Bilindiği gibi petrol ürünleri, doğalgaz ve bunların türevleri ile biodizelden 
oluşan mallar (1) sayılı listede yer almakta olup, bu malların ithalatçıları veya 
rafinerileri dahil olmak üzere imalatçıları tarafından ilk teslimi 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabidir. ÖTV ödenen malların 
daha sonraki teslimlerinde vergi hesaplanmaz. 
 

(1) Sayılı Liste (A) ve (B) cetvellerinden oluşmaktadır. (A) cetvelinde, genel 
olarak benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi akaryakıt ürünleri, sıvılaştırılmış petrol 
gazı (LPG) doğalgaz ile söz konusu mallara ikame edilmesi mümkün bulunan petrol 
ürünleri, petrokok ve benzeri mallar yer almaktadır. (B) cetvelinde ise solvent ve 
benzeri ürünler ile bunların türevleri, gaz yağı, baz yağlar, madeni yağlar ile yağlama 
müstahzarları gibi akaryakıt harici petrol ürünleri yer almaktadır.  

 
ÖTV’ne ekli (I) sayılı Listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallara uygulanacak 

vergi tutar veya oranları (A) ve (B) cetvellerinde ilgili malın karşısında gösterilen GTİP 
(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaraları itibariyle belirlenmektedir. 

 
Saygılarımızla. 
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