SİRKÜ : 2017/39
Konu : 7061 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı ÖTV Kanunda
Yapılan Değişiklikler

KAYSERİ
28.12.2017

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bazı Vergi Kanunları ile Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1- Engellilerin ÖTV istisnasından yararlanarak alabilecekleri binek otomobillere tutar
sınırı getirilmiştir.
7061 Sayılı Kanun ile 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4760 Sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesinde yapılan düzenleme sonucu engelliler tarafından
ÖTV’siz olarak yurt içinden alınabilecek veya ithal edilebilecek motor hacmi 1.600 cm³’ü
geçmeyen binek otomobiller için motor hacmi yerine aracın değerinin esas alınması kriteri
getirilmiş ve engelliler tarafından alınacak binek otomobillerden hesaplanması gereken özel
tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000,00 TL.’nin altında olanlar için
ÖTV istisnasının uygulanması öngörülmüştür. Söz konusu 200.000,00 TL.’lik sınır ithalat
işlemlerinde özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna
uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değer için esas alınacaktır.
Bu sınır her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle
uygulanacak ve hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacaktır.
Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırma konusunda yetkilidir.
2- Bazı içecekler ÖTV kapsamına alınmıştır.
7601 Sayılı Kanun ile 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4760 Sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu’nun (III) sayılı listesinin (A) cetveline aşağıdaki sıradaki mallar
eklenerek meyve suları, mineral-gazlı-ilave şeker katılmış veya aromalandırılmış sular ile
alkolsüz diğer içecekler, sade ve meyvalı gazozlar ve alkolsüz biralar ÖTV kapsamına
alınarak vergi oranı %10 olarak belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO

20.09

22.02

2202.10.00.00.11
2202.10.00.00.12
2202.91.00.00.00

Mal İsmi

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze
suları (fermente edilmemiş ve alkol
katılmamış), ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan
teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk
Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu
sayılanlar hariç)
Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil)
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz
diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki
meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız
ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan
teslime konu edilenler) (Doğal mineralli
doğal maden suyu ile üretilmiş,
tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı
içecekler ile 2202.10.00.00.11,
2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13,
2202.91.00.00.00 hariç)
Sade gazozlar
Meyvalı gazozlar
Alkolsüz biralar

Vergi
Oranı (%)

10

10

10
10
10
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Asgari Maktu Vergi
Tutarı (TL)

3- Makaronlar ÖTV kapsamına alınmıştır.
7061 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 11 ve 12. Maddelerinde
değişiklik yapılmış ve 05.12.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (III) sayılı listesinin
(B) cetveline aşağıdaki sıradaki mal eklenerek makaronlar ÖTV kapsamına alınmış ve vergi
oranı %65,25 asgari maktu vergi tutarı 0,0994 TL. olarak belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO
4813.10.00.80.00

Mal İsmi
Diğerleri (Makaron)

Vergi
Oranı (%)
65,25
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Asgari Maktu Vergi
Tutarı (TL)
0,0994

