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Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel
Kurulunda kabul ed�ld�ğ� hal�d�r. Varsa daha sonra yapılan
değ�ş�kl�kler� �çermemekted�r.

  
 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
 
 

Kanun No. 4760  Kabul Tar�h� : 6.6.2002      
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Konu, Tanımlar, Verg�y� Doğuran Olay, Mükellef
Verg�n�n konusu
MADDE 1. – 1. Bu Kanuna ekl�;
a) (I) sayılı l�stedek� malların �thalatçıları veya raf�ner�ler dah�l �mal edenler tarafından tesl�m�,
b) (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le tâb� olanların �lk �kt�sabı,
c) (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le tâb� olmayanlar �le (III) ve (IV) sayılı l�stelerdek� malların �thalatı

veya �mal ya da �nşa edenler tarafından tesl�m�,
d) (I), (III) ve (IV) sayılı l�stelerdek� mallar �le (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le tâb� olmayanların özel

tüket�m verg�s� uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,
B�r defaya mahsus olmak üzere özel tüket�m verg�s�ne tâb�d�r.
2. Kanuna ekl� l�stelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�nde tanımlanan eşyalardır.
Tanımlar, tesl�m ve tesl�m sayılan haller
MADDE 2. – 1. Bu Kanunun uygulanmasında;
a) İthalat: Verg�n�n konusuna g�ren malların Türk�ye Cumhur�yet� Gümrük Bölges�ne g�r�ş�n�,
b) İlk �kt�sap: (II) sayılı l�stedek� mallardan Türk�ye’de kayıt ve tesc�l ed�lmem�ş olanların kullanılmak üzere �thal�n�,

müzayede yoluyla veya kayıt ve tesc�l ed�lm�ş olsa dah� 4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun
hükümler�ne göre �ade ed�lenler de dah�l motorlu araç t�caret� yapanlardan �kt�sabını, motorlu araç t�caret� yapanlar
tarafından kullanılmaya başlanmasını, akt�fe alınmasını veya adlarına kayıt ve tesc�l ett�r�lmes�n�,

c) Kayıt ve tesc�l: Motorlu taşıtların �lg�l� mevzuat gereğ�nce traf�k, beled�ye, l�man �le Ulaştırma Bakanlığı S�v�l
Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan s�v�l hava vasıtaları s�c�l�ne yapılan kayıt ve tesc�l�n�,

d) Motorlu araç t�caret� yapanlar: (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le tâb� olanları �mal, �nşa veya �thal
edenler �le fabr�ka, ana bay�, bölge bay��, bay�, yetk�l� satıcı ve acenteler �le Mal�ye Bakanlığınca bu n�tel�kte oldukları
tesp�t ed�lenler�,

e) Tesl�m: B�r mal üzer�ndek� tasarruf hakkının mal�k veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket
edenlere devred�lmes�n�,

İfade eder.
2. B�r malın alıcı veya onun adına hareket edenler�n gösterd�ğ� yere veya k�ş�lere tevd�� tesl�m hükmünded�r. Malın

alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönder�lmes� hal�nde, malın nakl�yes�n�n başlatılması veya nakl�yec� ya da
sürücüye tevd� ed�lmes� de mal tesl�m�d�r. Trampa �k� ayrı tesl�m hükmünded�r. Kap veya ambalajların ger� ver�lmes�n�n
mutat olduğu hallerde tesl�m, bunların �ç�nde bulunan mallar �t�barıyla yapılmış sayılır.

3. Aşağıdak� haller de tesl�m sayılır:
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a) Verg�ye tâb� malların, verg�ye tâb� olan malların �mal� dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı,
�şletmeden çek�lmes� veya �şletme personel�ne ücret, pr�m, �kram�ye, hed�ye, teberru g�b� namlarla ver�lmes�,

b) Mülk�yet� muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda z�lyetl�ğ�n devr�.
Verg�y� doğuran olay
MADDE 3. – Verg�y� doğuran olay;
a) Mal tesl�m� veya �lk �kt�sap haller�nde malın tesl�m� veya �lk �kt�sabı,
b) Malın tesl�m�nden önce fatura veya benzer� belgeler ver�lmes� haller�nde, bu belgelerde göster�len m�ktarla sınırlı

olmak üzere fatura veya benzer� belgeler�n düzenlenmes�,
c) Kısım kısım mal tesl�m ed�lmes� mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her b�r kısmın tesl�m�,
d) Kom�syoncular vasıtasıyla veya kons�nyasyon suret�yle yapılan satışlarda malların alıcıya tesl�m�,
e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, �thalat verg�ler�ne tâb� olmayan

�şlemlerde �se gümrük beyannames�n�n tesc�l�d�r.
Mükellef ve verg� sorumlusu
MADDE 4. – 1. Özel tüket�m verg�s�n�n mükellef�, bu Kanuna ekl�;
a) (I), (III) ve (IV) sayılı l�stelerdek� mallar �le (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le tâb� olmayanları �mal,

�nşa veya �thal edenler �le bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleşt�renler,
b) (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le tâb� olanlar �ç�n; motorlu araç t�caret� yapanlar, kullanmak üzere

�thal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleşt�renlerd�r.
2. Mükellef�n Türk�ye �ç�nde �kametgâhının, �şyer�n�n, kanun� ve �ş merkezler�n�n bulunmaması haller� �le gerekl�

görülen d�ğer hallerde Mal�ye Bakanlığı, verg� alacağının emn�yet altına alınması amacıyla verg�ye tâb� �şlemlere taraf
olanları verg�n�n ödenmes�nden sorumlu tutab�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
İst�snalar

İhracat �st�snası
MADDE 5. – 1. Bu Kanuna ekl� l�stelerdek� malların �hracat tesl�mler� aşağıdak� şartlarla verg�den müstesnadır.
a) Tesl�m yurt dışındak� b�r müşter�ye yapılmalıdır. Yurt dışındak� müşter� tab�r�; �kametgâhı, �şyer�, kanun� ve �ş

merkezler� yurt dışında olan alıcılar �le yurt �ç�nde bulunan b�r �şletmen�n, yurt dışında faal�yet gösteren şubeler�n� �fade
eder.

b) Tesl�m konusu mal, Türk�ye Cumhur�yet� Gümrük Bölges�nden çıkmış olmalıdır. Malın �hraç ed�lmeden önce
yurt dışındak� alıcı adına hareket edenlere veya b�zzat alıcıya �şlenmek ya da herhang� b�r şek�lde değerlend�r�lmek
üzere yurt �ç�nde tesl�m� �hracat sayılmaz.

2. İhraç ed�len malların alış faturaları ve benzer� belgeler üzer�nde göster�len ve beyan ed�len özel tüket�m verg�s�
�hracatçıya �ade ed�l�r. Mal�ye Bakanlığı, �hraç ed�len mallara a�t verg�n�n �ades�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye
yetk�l�d�r.

D�plomat�k �st�sna
MADDE 6. – Bu Kanuna ekl� (I), (II) ve (III) sayılı l�stelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı

devletler�n Türk�ye’dek� d�plomat�k tems�lc�l�kler�, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla verg� muaf�yet� tanınan
uluslararası kuruluşlar ve bunların d�plomat�k haklara sah�p mensupları tarafından kend� �ht�yaçları �ç�n �lk �kt�sabı, �thal�
veya bunlara tesl�m� verg�den müstesnadır.

D�ğer �st�snalar
MADDE 7. – Bu Kanuna ekl�;
1. (I) sayılı l�stede yer alan malların;
a) M�ll� Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı ve M�ll� İst�hbarat

Teşk�lâtının �ht�yacı �ç�n bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeler� üzer�ne ve �şlemler�n bu kuruluşlar adına
yapılması koşuluyla akaryakıt �kmal�n� yapanlara tesl�m�,
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b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümler�ne göre petrol arama ve �st�hsal faal�yetler�nde kullanılmak üzere bu
faal�yetler� yapanlara tesl�m�,

2. (II) sayılı l�stedek� kayıt ve tesc�le tâb� mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ett�r�c� özel
tert�batı bulunanların malûl ve sakatlar tarafından beş yılda b�r defaya mahsus olarak b�zzat kullanılmak üzere �lk
�kt�sabı,

3. (II) sayılı l�stede yer alan mallardan; uçak ve hel�kopterler�n Türk Hava Kurumu tarafından �lk �kt�sabı,
4. (IV) sayılı l�stedek� 9302.00 ve 93.03 tar�fe poz�syonunda yer alan malların  M�ll� Savunma Bakanlığı,

Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı, M�ll� İst�hbarat Teşk�lâtı, Emn�yet Genel Müdürlüğü ve
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne tesl�m� veya bunlar tarafından �thal�,

5. (IV) sayılı l�stede yer alan malların genel ve katma bütçel� da�relere, �l özel �dareler�ne, beled�yelere, köylere ve
bunların teşk�l ett�kler� b�rl�klere bedels�z tesl�m� veya bunlar tarafından bedels�z olarak �thal�,

6. Kanuna ekl� l�stelerdek� mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nc� maddes� [(5)numaralı fıkrasının (a)
bend� �le (7) numaralı fıkrası har�ç], geç�c� �thalat ve har�çte �şleme rej�mler� �le ger� gelen eşyaya �l�şk�n hükümler�
kapsamında gümrük verg�s�nden muaf veya müstesna olan eşyanın �thal� (Bu Kanunun 5 �nc� maddes�nde düzenlenen
�hracat �st�snası �le 8 �nc� maddes�n�n (2) numaralı fıkrasında düzenlenen �hraç kaydıyla tesl�mlerde verg�n�n tec�l ve
terk�n ed�lmes� uygulamasından yararlanılarak �hraç ed�len, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170
�nc� maddeler�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde ger� gelen eşyanın �thalat �st�snasından faydalanab�lmes� �ç�n, bu eşya �le �lg�l�
olarak �hracat �st�snasından veya tec�l-terk�n uygulamasından faydalanılan m�ktarın gümrük �dares�ne ödenmes� veya
bu m�ktar kadar tem�nat göster�lmes� şarttır.),

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun trans�t, gümrük antrepo, dah�lde �şleme, gümrük kontrolü altında �şleme
rej�mler�ne tâb� tutulanlar �le serbest bölgeler ve geç�c� depolama yerler� hükümler�n�n uygulandığı mallar,

Verg�den müstesnadır.
Verg�n�n tec�l�
MADDE 8. – 1. Bu Kanuna ekl� (I) sayılı l�sten�n (B)cetvel�ndek� malların, (I) sayılı l�steye dah�l olmayan malların

�mal�nde kullanılmak üzere �thalatçıları veya �malâtçıları tarafından tesl�m�nde tarh ve tahakkuk ett�r�len özel tüket�m
verg�s�n�n Bakanlar Kurulu tarafından bel�rlenecek kısmı, tem�nat alınmak suret�yle tec�l olunur. Söz konusu malların
tec�l tar�h�n� tak�p eden aybaşından �t�baren on�k� ay �ç�nde (I) sayılı l�steye dah�l olmayan malların �mal�nde kullanılması
hal�nde tec�l olunan verg� terk�n ed�l�r. Bu hükümlere uyulmaması hal�nde tec�l olunan verg�, vade tar�h�nden �t�baren
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rlenen gec�kme zammı �le
b�rl�kte alıcıdan tahs�l ed�l�r. Ancak, tec�l ed�len verg�n�n 213 sayılı Verg� Usul Kanununda bel�rt�len mücb�r sebepler
dolayısıyla terk�n ed�lememes� hal�nde bu verg�, tec�l ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l
Usulü Hakkında Kanunun 48 �nc� maddes�ne göre �lg�l� dönemler �ç�n geçerl� tec�l fa�z� �le b�rl�kte alıcıdan tahs�l ed�l�r.

2. İhraç ed�lmek şartıyla �hracatçılara tesl�m ed�len mallara a�t özel tüket�m verg�s�, mükelleflerce �hracatçılardan
tahs�l ed�lmemes� şartıyla, bu mükellefler�n taleb� üzer�ne verg� da�res�nce tarh ve tahakkuk ett�r�lerek tec�l olunur. Söz
konusu malların �hracatçıya tesl�m tar�h�n� tak�p eden aybaşından �t�baren üç ay �ç�nde �hraç ed�lmes� hal�nde tec�l ed�len
verg� terk�n olunur. İhracatın yukarıdak� şartlara uygun olarak gerçekleşt�r�lmemes� hal�nde, tec�l olunan verg� vade
tar�h�nden �t�baren 6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre
bel�rlenen gec�kme zammı �le b�rl�kte tahs�l olunur. Ancak, �hraç ed�lmek şartıyla tesl�m ed�len malların 213 sayılı Verg�
Usul Kanununda bel�rt�len mücb�r sebepler neden�yle �hraç ed�lememes� hal�nde, tec�l ed�len verg�, tec�l ed�ld�ğ� tar�hten
�t�baren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 48 �nc� maddes�ne göre �lg�l� dönemler �ç�n
geçerl� tec�l fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.

3. (III) sayılı l�stede yer alan malların tamamının ya da b�r kısmının tesl�m�nde veya �thal�nde tahakkuk eden verg�y�,
tem�nat alınmak suret�yle, bu malların tüket�c�ye tesl�m�ne kadar (bu safha dah�l) tec�l ett�rmeye Bakanlar Kurulu
yetk�l�d�r.

Verg� �nd�r�m�
MADDE 9. – Özel tüket�m verg�s�ne tâb� malların, yer aldığı l�stedek� başka b�r malın �mal�nde kullanılması

hal�nde ödenen verg�, Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen esaslara göre ödenecek verg�den �nd�r�l�r.
İst�snaların sınırı ve yetk�
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MADDE 10. – 1. Özel tüket�m verg�s�ne �l�şk�n �st�sna ve muaf�yetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya
bu Kanunda değ�ş�kl�k yapılmak suret�yle düzenlen�r. D�ğer kanunlarda yer alan �st�sna veya muaf�yet hükümler� bu
verg� bakımından geçers�zd�r. Uluslararası anlaşma hükümler� saklıdır.

2. Mal�ye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan �st�sna ve muaf�yetler�n uygulanması �le verg�n�n tec�l�nde alınacak
tem�natların türü ve m�ktarları �le tec�l ed�len verg�n�n terk�n�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verg�n�n Matrahı, Oranı veya Tutarı

Verg�leme ölçüler� ve matrah
MADDE 11. – 1. (I) sayılı l�stedek� mallar �ç�n bel�rlenen maktu verg� tutarları �le (III) sayılı l�stedek� mallar �ç�n

topluca veya ayrı ayrı maktu verg� tutarları tesp�t ed�lmes� hal�nde verg�leme ölçüler�; alkol dereces�, k�logram, l�tre,
metre, metreküp, k�lokalor� veya bunların alt ve üst b�r�mler� �le gerekt�ğ�nde büyüklükler� de d�kkate alınarak kap,
ambalaj veya adet olarak uygulanır.

2. (II), (III) (tütün mamûller� har�ç) ve (IV) sayılı l�stelerdek� mallar �ç�n verg�n�n matrahı; bunların tesl�m�, �lk
�kt�sabı ve �thal�nde, hesaplanacak özel tüket�m verg�s� har�ç katma değer verg�s� matrahını oluşturan unsurlardan
teşekkül eder.

3. (III) sayılı l�stedek� mallardan tütün mamûller�nde matrah; bunların n�ha� tüket�c�lere perakende satış f�yatıdır.
Oran veya tutar
MADDE 12. – 1. Özel tüket�m verg�s�, bu Kanuna ekl� l�stelerde yazılı malların karşılarında göster�len tutar

ve/veya oranlarda alınır.
2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;
a) (I) sayılı l�stedek� mallar �ç�n uygulanan maktu verg� tutarlarını, her b�r mal �t�barıyla en yüksek verg� tutarının

yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar �nd�rmeye, bu sınırlar �ç�nde mal c�nsler�, özell�kler�, kullanım yerler� veya �thalatın
şekl�ne göre farklı tutarlar tesp�t etmeye,

b) (III) sayılı l�stedek� mallar �ç�n bel�rlenen oranları; yarısına kadar �nd�rmeye, tütün mamuller� �ç�n yarısına, d�ğer
mallar �ç�n dört katına kadar artırmaya, bu oranlara �sabet eden verg� tutarlarını d�kkate alarak mal c�nsler�, özell�kler�,
alkol dereces� �t�barıyla maktu verg� tutarları bel�rlemeye, maktu verg� tutarları �le verg� oranlarını aynı mal �ç�n b�rl�kte
veya ayrı ayrı uygulatmaya, mal c�nsler� veya özell�kler� �t�barıyla en çok satılan mamule �sabet eden özel tüket�m
verg�s� m�ktarının beş katına kadar asgar� verg� tutarları bel�rlemeye, aynı c�ns veya özell�ktek� mallar �ç�n n�spî ve/veya
maktu tutarda hesaplanacak verg� toplamının asgar� verg� tutarından az olmaması şartını koymaya,

c) (II) sayılı l�stedek� mallar �ç�n bel�rlenen oranları b�r katına kadar artırmaya, sıfıra kadar �nd�rmeye;
uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katal�t�k konvertör s�stem� �le teçh�z ed�lm�ş taşıtlarda yarısına
kadar �nd�rmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,

d) (IV) sayılı l�stedek� mallar �ç�n bel�rlenen oranları sıfıra kadar �nd�rmeye,
e) L�stelerde gümrük tar�fe poz�syonu veya tar�fe alt poz�syonu olarak yer alan malların her b�r� �ç�n bel�rlenm�ş

olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları �ç�nde kalmak suret�yle, bu poz�syonların altında yer alan mallar �t�barıyla
farklı verg� tutarları veya oranları bel�rlemeye,

Yetk�l�d�r.
3. (I) sayılı l�stedek� mallar �ç�n bel�rlenen maktu verg� tutarları �le (III) sayılı l�stedek� mallar �ç�n maktu ve/veya

asgarî verg� tutarları bel�rlenmes� hal�nde bu tutarlar, her ay, b�r öncek� ayda uygulanan verg� tutarları esas alınmak
suret�yle Devlet İstat�st�k Enst�tüsü tarafından aylık olarak �lân ed�len toptan eşya f�yatları �ndeks�nde b�r öncek� aya
göre meydana gelen değ�ş�m oranında, bu değ�ş�m�n �lânını �zleyen günden �t�baren değ�ş�r. Bakanlar Kurulu
bel�rleyeceğ� mallar ve aylar �t�barıyla bu değ�ş�m� uygulatmamaya, maktu verg� tutarlarını Avrupa para b�r�m� veya
yabancı para b�r�mler� karşılığı Türk L�rası olarak uygulatmaya, uygulama dönemler�n� gün veya ay olarak bel�rlemeye,
verg�leme ölçüler�n� değ�şt�rmeye de yetk�l�d�r.

Mütesels�l sorumluluk ve ceza uygulaması
MADDE 13. – 1. Gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından �thal ed�len ham petrolün Türk�ye’dek� raf�ner�lere fason

olarak raf�ne ett�r�lmes� sonucu elde ed�len (I) sayılı l�stedek� malların tesl�m�nde doğacak özel tüket�m verg�s�n�n
ödenmes�nden, ham petrol �thal�n� gerçekleşt�renlerle b�rl�kte, �lg�l� raf�ner� ş�rket� mütesels�len sorumludur.
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2. (I) sayılı l�stedek� malları tesl�m alanların, bu malları daha yüksek tutarda verg�ye tâb� b�r mal olarak kullanmak
veya üçüncü k�ş�lere satmak suret�yle verg� z�yaına sebeb�yet vermeler� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� bunlar adına tarh
olunur ve tarh�yata 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 344 üncü maddes�ne göre verg� z�yaı cezası uygulanır.

3. (II) sayılı l�stedek� malların �lk �kt�sabı, tesl�m� veya �thal�ne �l�şk�n �şlemler� gerçekleşt�renler, bu �şlemlerden önce
özel tüket�m verg�s�n�n ödend�ğ�n� gösteren belgeler� aramak zorundadırlar. Bu mecbur�yete uymamak suret�yle gerekl�
verg�n�n ödenmes�nden önce �şlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tesc�le yetk�l� memurlar, motorlu araç t�caret�
yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleşt�renler �le �cra memurları, z�yaa uğratılan verg�, verg� cezası
ve gec�kme fa�z�nden mükellefle b�rl�kte mütesels�len sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları verg�,
ceza ve fa�zler �ç�n mükellefe rücu hakkına sah�pt�rler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verg�n�n Beyanı, Tarhı ve Ödenmes�, Verg�n�n Belgelerde

Göster�lmes�, Matrahta, Verg�de ve
Mükellef�yette Değ�ş�kl�kler

Verg�n�n beyanı, tarhı ve ödenmes�
MADDE 14. – 1. Özel tüket�m verg�s�, mükellefler�n yazılı beyanları üzer�ne tarh olunur. Şu kadar k�, ad�

ortaklıklarda verg�n�n ödenmes�nden ortakların tamamı mütesels�len sorumlu olmak üzere ortaklardan herhang� b�r�s�
tarh�yata muhatap tutulur. Bu verg�, beyannamen�n ver�ld�ğ� günde, beyanname posta �le gönder�lm�şse verg�y� tarh
edecek da�reye geld�ğ� tar�h� tak�p eden yed� gün �ç�nde tarh ed�l�r. Verg�, beyanname verme süres� �ç�nde öden�r.
Verg�lend�rme dönem�; bu Kanuna ekl� (I) sayılı l�stedek� mallar �ç�n her ayın �lk onbeş günlük b�r�nc� ve kalan
günler�nden oluşan �k�nc� dönem, (III) ve (IV) sayılı l�stelerdek� mallar �le (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le
tâb� olmayanların tesl�m�nde, faal�yette bulunulan takv�m yılının b�rer aylık dönemler�d�r. Beyanname, (I) sayılı l�stedek�
mallar �ç�n verg�lend�rme dönem�n� �zleyen onuncu günü, d�ğer mallar �ç�n verg�lend�rme dönem�n� �zleyen ayın onbeş�nc�
günü akşamına kadar mükellef�n katma değer verg�s� yönünden bağlı olduğu verg� da�res�ne ver�l�r.

2. (II) sayılı l�stedek� kayıt ve tesc�le tâb� mallara a�t özel tüket�m verg�s� beyannames�, �lk �kt�sap �le �lg�l� �şlemler�n
tamamlanmasından önce bu �şlemler�n yapıldığı yer verg� da�res�ne ver�l�r ve verg� aynı günde öden�r.

3. İthalatta alınan verg�, �lg�l� gümrük �dares�nce hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul ed�len beyanname
veya d�ğer belgeler üzer�ne �mza alınmak suret�yle mükellefe, kanunî tems�lc�s�ne veya gümrük müşav�r�ne tebl�ğ ed�l�r.
Bu tebl�ğ üzer�ne ortaya çıkacak �ht�laflar �ç�n �thalat verg�ler�n�n tâb� olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu verg�, �thalat
verg�ler� �le aynı zamanda öden�r. İthalat verg�ler�ne tâb� olmayan mallara a�t verg�, gümrük mevzuatına göre kabul
ed�len beyannamen�n veya d�ğer belgeler�n tesc�l� tar�h�nde, bu tar�htek� oran veya tutarlar üzer�nden hesaplanarak
tahs�l ed�l�r.

4. Bakanlar Kurulu, (I) sayılı l�stedek� mallar �ç�n verg�lend�rme dönem�n� gün veya ay olarak bel�rlemeye,
beyanname verme ve verg� ödeme süres�n� kısaltmaya, verg�lend�rmey� �thal aşamasında gümrük �dares�ne yaptırmaya
yetk�l�d�r.

5. Mal�ye Bakanlığı; bu Kanun gereğ�nce ver�lmes� gereken beyannameler�n şek�l ve muhtevasını bel�rlemeye,
faal�yet�n gereğ�n� göz önünde tutarak mükellef�n müracaatı üzer�ne veya resen tarh yer�n� tay�n etmeye, �şlem�n
mah�yet�ne göre verg�n�n �şlemden önce ödenmes� şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla �lg�l� verg�ler�n
beyanı ve ödeme zamanı �le tahs�l�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye, (III) sayılı l�stedek� mallara a�t verg�n�n bandrol
usulü �le tahs�l�ne ve bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usuller� tesp�t etmeye yetk�l�d�r.

Verg�n�n belgelerde göster�lmes�, matrahta, verg�de ve mükellef�yette değ�ş�kl�kler
MADDE 15. - 1. Mükellefler özel tüket�m verg�s�n� satış belgeler�nde ayrıca göstermeye mecburdurlar. Verg�ye

tâb� b�r �şlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına g�ren verg�y� fatura veya benzer� belgelerde göstermeye
hakkı bulunmadığı halde, düzenled�ğ� bu tür belgelerde bu verg�y� gösterenler, söz konusu verg�y� beyan ve ödemekle
mükelleft�rler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları verg� tutarından daha yüksek b�r tutarı gösteren mükellefler
�ç�n de geçerl�d�r. 4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun hükümler� saklı kalmak üzere, (II) sayılı
l�stedek� kayıt ve tesc�le tâb� olan malların kayıt ve tesc�l ed�ld�kten sonra �ade ed�lmes� hal� har�ç, malların �ade
ed�lmes�, �şlem�n gerçekleşmemes�, �şlemden vazgeç�lmes� veya d�ğer nedenlerle matrahta değ�ş�kl�k vuku bulduğu ya
da yers�z veya fazla verg� hesaplandığı hallerde verg�ye tâb� �şlemler� yapmış olan mükellefler; bunlarla �lg�l�
borçlandıkları ya da öded�kler� verg�ler �ç�n değ�ş�kl�ğ�n mah�yet�ne uygun şek�lde ve meydana geld�ğ� dönem �ç�nde
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düzeltme yapab�l�rler, bu verg�den mahsup edeb�l�rler veya �ade taleb�nde bulunab�l�rler. (II) sayılı l�stede yer alan kayıt
ve tesc�le tâb� olan mallar �ç�n dönem şartı aranmaz. Şu kadar k�, �ade olunan malların f��len �şletmeye g�rm�ş olması,
yers�z veya fazla ödenen verg�n�n alıcıya �ade ed�lmes� ve bu �şlemler�n defter kayıtları, belgeler �le beyannamede
göster�lmes� şarttır.

2. a) (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le tâb� olanların, veraset yoluyla �nt�kaller har�ç �lk �kt�sabında
�st�sna uygulanan malların �st�snadan yararlananlar dışındak�lerce �kt�sabında, �lk �kt�sabındak� matrah esas alınarak
adına kayıt ve tesc�l �şlem� yapılandan, kayıt ve tesc�l� tar�h�nde geçerl� olan oran üzer�nden, bu tar�hte özel tüket�m
verg�s� alınır.

b) (II) sayılı l�stedek� mallardan kayıt ve tesc�le tâb� olanların, beş yıl �ç�nde 87.03 tar�fe poz�syonunda yer alan
mala dönüştürülmes� hal�nde daha önce ödenen verg� mahsup ed�lmek suret�yle bu malların �lk �kt�sabındak� matrah
esas alınarak değ�ş�kl�k uyarınca adına kayıt ve tesc�l �şlem� yapılandan, değ�ş�kl�ğ�n kayıt ve tesc�l� tar�h�nde geçerl�
olan oran üzer�nden, bu tar�hte özel tüket�m verg�s� alınır.

3. Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdareler�nce Alınan Özel Tüket�m Verg�s�ne İl�şk�n Hükümler

Gümrük �dareler�nce alınan özel tüket�m verg�s�ne �l�şk�n hükümler
MADDE 16. – 1. İthalde alınan özel tüket�m verg�s� gümrük makbuzunda ayrıca göster�l�r. İthalat verg�ler�n�n

maktu veya sab�t oranlı alındığı hallerde tar�fe, malın �thal�nde alınacak özel tüket�m verg�s� de dah�l ed�lmek suret�yle
tesp�t olunur.

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu �le d�ğer kanunlar gereğ�nce �thalat verg�ler� tem�nata bağlanarak �şlem gören
mallara a�t özel tüket�m verg�s� de aynı usule tâb� tutulur.

3. Bu Kanuna göre gümrükte verg�s� ödenmeden veya eks�k ödenerek �thal ed�len malların h�ç alınmamış veya
eks�k alınmış özel tüket�m verg�s� �le verg�den müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel
tüket�m verg�s� hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundak� esaslara göre �şlem yapılır. İthal ed�lecek mala �l�şk�n
beyan üzer�nden hesaplanan verg�ler �le muayene ve denetleme sonucu hesaplanan verg�ler arasındak� farklarda, 4458
sayılı Gümrük Kanunu uyarınca �thalat verg�ler� noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kes�l�r.

4. (I) sayılı l�stedek� malların �thal�nde, ödenecek  özel tüket�m verg�s�ne karşılık olmak üzere türü, tutarı ve
çözümüne �l�şk�n usul ve esasları Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenmek suret�yle tem�nat alınır.

ALTINCI BÖLÜM
D�ğer Hükümler

Özel tüket�m verg�s� hâsılatının paylaşımı
MADDE 17. – 1. Bu Kanuna ekl� (I) sayılı l�stede yer alan mallardan tahs�l ed�len özel tüket�m verg�s� hâsılatının

tamamından, (II) sayılı l�stede yer alan mallardan tahs�l ed�len özel tüket�m verg�s� hâsılatının % 28’�nden ve (III) sayılı
l�stede yer alan mallardan tahs�l ed�len özel tüket�m verg�s� hâsılatının % 60’ından, 2380 sayılı Beled�yelere ve İl Özel
İdareler�ne Genel Bütçe Verg� Gel�rler�nden Pay Ver�lmes� Hakkında Kanun �le 3030 sayılı Büyükşeh�r Beled�yeler�n�n
Yönet�m� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre
mahallî �darelere pay ver�lmez.

2. Bu Kanuna ekl� (III) sayılı l�stede yer alan mallar üzer�nden tahs�l ed�len  özel tüket�m verg�s� hâsılatından;
a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanay�� Destekleme Fonuna % 7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre

ayrılacak pay, Mal�ye Bakanlığınca, tahs�lâtın yapıldığı ayı tak�p eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındak�
Fon hesabına yatırılır.

b) % 18 oranında hesaplanarak Mal�ye Bakanlığı merkez saymanlığına yatırılan paylar onbeş gün �ç�nde, Mal�ye
Bakanlığınca b�r yandan bütçeye gel�r, d�ğer yandan % 16’sı dağılımı Başbakan onayı �le bel�rlenmek suret�yle Gençl�k
ve Spor Genel Müdürlüğü �le Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçeler�nde, % 52’s�
M�ll� Eğ�t�m  Bakanlığı  bütçes�nde, % 32’s� �se Sağlık Bakanlığı bütçes�nde açılacak özel tert�plere ödenek kayded�l�r
ve parası merkez saymanlığınca aynı süre �ç�nde b�r kamu bankasında anılan kurumlar adına açılacak özel hesaplara
yatırılır. Bu kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebe� Umum�ye Kanunu �le 2886 sayılı Devlet İhale
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Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 �lâ 37 nc� maddeler�nde yer alan v�ze ve tesc�l hükümler� �le 180 sayılı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşk�lât ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 32 nc� maddes�
hükümler�ne tâb� değ�ld�r. Bu ödeneklerden yılı �çer�s�nde harcanmayan m�ktarlar ertes� yıl bütçeler�ne devren gel�r ve
ödenek kaydolunur. Bu hükümlere göre yapılacak harcamalardan yatırım n�tel�ğ�nde olanlar yıllık programla �l�şk�s�
kurulmak üzere yılı �çer�s�nde Devlet Plânlama Teşk�lâtı Müsteşarlığına b�ld�r�l�r.

c) 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddes�nde bel�rt�len harcamalarda kullanılmak üzere % 1 oranında pay
ayrılır. Bu pay hakkında da anılan madde hükümler� uygulanır.

d) 13.10.1988 tar�hl� ve 3480 sayılı Kanun hükümler�ne göre hak sah�pler�ne ödenmek üzere % 3,4 oranında pay
ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Mal�ye Bakanlığınca b�r kamu bankası nezd�nde “Malûller, Şeh�t Dul ve
Yet�mler� Hesabı” adıyla Mal�ye Bakanlığı adına açılacak hesaba, verg�n�n tahs�l ed�ld�ğ� ayı �zleyen ay �ç�nde
merkezden aktarılır. Bu paralar, Mal�ye Bakanlığınca vadel�, vades�z b�r veya b�rden fazla hesapta bulundurulab�l�r ve
car� fa�z oranından az olmamak üzere yatırıldığı günden �t�baren fa�ze tâb� tutulur. Bankalara, bu hesapla �lg�l� h�zmetler
�ç�n masraf veya kom�syon adı altında herhang� b�r ödeme yapılmaz. D�ğer kanunlarda, 13.10.1988 tar�hl� ve 3480
sayılı Kanunun 1 ve 2 nc� maddeler�ne yapılan atıflar bu bende yapılmış sayılır. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan
oranı b�r katına kadar artırmaya yetk�l�d�r.

e) 3.1.2002 tar�hl� ve 4733 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�nde yer alan g�derlerde kullanılmak üzere % 0,2
oranında pay ayrılır.

3. Bu Kanuna ekl� (II) sayılı l�stede yer alan mallar üzer�nden tahs�l ed�len özel tüket�m verg�s� hâsılatından % 28
oranında hesaplanarak Mal�ye Bakanlığı merkez saymanlığına yatırılan paylar onbeş gün �ç�nde, Mal�ye Bakanlığınca
b�r yandan bütçeye özel gel�r, d�ğer yandan bu madden�n (2) numaralı fıkrasının (b) bend�nde sayılan kurumların
bütçeler�nde açılacak özel tert�plere aynı hükümler çerçeves�nde ödenek kayded�l�r. Bu kaynağın paylaşımı ve yapılan
harcamalar da anılan bent hükmüne tâb�d�r.

4. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca özel tüket�m verg�s� hâsılatından ver�lecek paylara �l�şk�n oranları topluca
veya ayrı ayrı sıfıra kadar �nd�rmeye, (2) numaralı fıkranın (b) bend� �le (3) numaralı fıkrada bel�rt�len kurumların
alacakları payları kend� �ç�nde y�rm� puana kadar artırmaya veya �nd�rmeye yetk�l�d�r.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 18. – 1. 10.9.1960 tar�hl� ve 79 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n (c) bend�,
2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı traf�k harçlarını düzenleyen (9) sayılı tar�fen�n “(I.) Tesc�l harçları” bölümü,
3. 1318  sayılı  F�nansman Kanununun 1 �lâ 10 uncu maddeler� �le geç�c� 1, geç�c� 2 ve geç�c� 3 üncü maddeler�,
4. 3065 sayılı Katma Değer Verg�s� Kanununun 60 ıncı maddes�,
5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüket�m Verg�s� Kanunu,
6. 7.11.1985 tar�hl� ve 3238 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend�,
7. 24.3.1988 tar�hl� ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu maddeler�,
8. 13.10.1988 tar�hl� ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nc� maddeler�,
9. 16.8.1997 tar�hl� ve 4306 sayılı Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes�n�n (A) fıkrasının (2) numaralı bend� �le (B)

fıkrası,
10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�,
11. 21.2.2001 tar�hl� ve 4629 sayılı Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes�n�n (A) fıkrasının (a) bend�n�n (3) numaralı alt

bend�,
12. 20.6.2001 tar�hl� ve 4684 sayılı Kanunun geç�c� 3 üncü maddes�n�n (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt

bentler�,
13. 3.1.2002 tar�hl� ve 4733 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� �le aynı madden�n �k�nc�

fıkrası,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce tesl�m�, �kt�sabı veya �thal� gerçekleşen

mallara a�t verg�, harç, fon ve paylar, bu �şlemler�n gerçekleşt�ğ� tar�hte yürürlükte bulunan hükümlere göre tahs�l ed�l�r.
Mal�ye Bakanlığı, verg� mükerrerl�ğ�n� önlemek amacıyla bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemeye yetk�l�d�r.
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GEÇİCİ MADDE 2. – Bu Kanuna ekl� (II) sayılı l�stedek� mallardan �lg�l� mevzuatı gereğ�nce Türk�ye’de kayıt
ve tesc�l ed�lm�ş olanların, bu Kanunun yayımlandığı tar�hten �t�baren �kt�sabında veya vekaletname �le tasarruf hakkının
devralınmasında 1318 sayılı F�nansman Kanununun taşıt alım verg�s�ne �l�şk�n hükümler�, 492 sayılı Harçlar Kanununa
bağlı traf�k harçlarını düzenleyen (9) sayılı tar�fen�n “(I.) Tesc�l harçları” bölümü ve 4306 sayılı Kanunun geç�c� 1 �nc�
maddes�n�n (A) fıkrasının (2) numaralı bend� uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 19. - Bu Kanunun;
a) Geç�c� 2 nc� maddes� yayımı tar�h�nde,
b) 15 �nc� maddes�n�n 2 numaralı fıkrasının (b) bend� 1.8.2003 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
c) D�ğer hükümler� 1.8.2002 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
Yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20. – Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
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