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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA
GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO:2) HAZIRLANDI
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanarak web sayfasında
kamuoyunun görüşüne sunulan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı
Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ Taslağı (Seri No:2) ile,
- 7103 sayılı Kanunla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen,
ihraç kaydıyla teslimlerde, ihracatın mücbir sebepler ve
beklenmedik durumlar nedeniyle süresinde
gerçekleştirilememesi halinde, ihracatçıya ek süre
verilebileceğine dair hüküm uyarınca, Özel Tüketim Vergisi
(III) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümünde
gerekli değişiklikler yapılmış,
- 7104 sayılı Kanunla 4760 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde
yapılan değişiklik uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci
maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan
gümrüksüz satış mağazaları veya bunların depolarına yapılan
tesliminde istisna uygulaması ile bu mağaza veya depolara
yapılan teslimlere ilişkin malların alış belgelerinde gösterilen
ve beyan edilen ÖTV’nin iadesine ilişkin uygulama usul ve
esasları belirlenmiştir.
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BDO Yayıncılık A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. No.14
Park Plaza Kat:4
34398 Maslak/İstanbul
Turkey
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 02
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2017 yılında 8,1 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 160’den fazla
ülkede bulunan 1.500 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 74.000’nin üzerinde
kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

Bu Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması
ile ilgili görüş ve önerilerinizi etangaloglu@gelirler.gov.tr e-posta adresine
iletebilirsiniz.
Tebliğ Taslağı için tıklayınız.
Saygılarımızla.

DENET DUYURU
Sayı : 2018/109/2

