28.12.2018/201-1

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE
TEMİNATSIZ HAVA YAKITI ALIMI SERTİFİKASI UYGULAMASI

ÖZET

:

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik
yapılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye
teslim lisansını müracaat tarihinden önceki en az son bir takvim yılı
itibarıyla haiz olan ve depolama tank kapasitesi 250.000 m³ ve üzerindeki
havalimanlarında faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölümde ilgili vergi
dairesine verilmesi gerektiği belirtilen teminat tutarını %100 artırımlı
vermeleri ve diğer müracaat şartlarını da taşımaları koşuluyla “Teminatsız
Hava Yakıtı Alımı Sertifikası” talep edebilecekleri belirtilmiştir.

28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I)
SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:
4) ile Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde bazı değişiklikler
yapılmıştır.
Yapılan değişiklik uyarınca; EPDK’dan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansını müracaat
tarihinden önceki en az son bir takvim yılı itibarıyla haiz olan ve depolama tank kapasitesi
250.000 m³ ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette bulunan mükellefler, ilgili vergi dairesine
verilmesi gereken teminat tutarını %100 artırımlı vermeleri ve diğer müracaat şartlarını da
taşımaları koşuluyla sertifika talep edebileceklerdir.
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Söz konusu değişiklikler; Tebliğin önceki hali ile birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo
halinde gösterilmiştir.
Tebliğin İlk Hali

Tebliğ Değişikliği

Tebliğin Son Hali

A. İHRACAT İSTİSNASI
…
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan
Malların İhracat Teslimleri
Özel
Tüketim
Vergisi
Kanununun
5
inci
maddesinin (2) numaralı
fıkrasında,
ihraç
edilen
mallara ait alış faturaları veya
benzeri belgelerde gösterilen
ve beyan edilen ÖTV’nin
ihracatçıya iade edilmesine
ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi
konusunda
Maliye Bakanlığına
yetki
verilmiştir.
B. (A) CETVELİNDEKİ MALLAR
İÇİN
İNDİRİMLİ
VERGİ
UYGULAMALARI
7. Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV
Tutarlı Teslimleri
7.1. Hava Yakıtları İçin
Alınacak Teminat
7.1.1. Teminatsız Hava Yakıtı
Alımı Sertifikası
7.1.1.1. Müracaat Şartları ve
Sertifika Talebi
Teminatsız Hava Yakıtı Alımı
Sertifikası almak isteyen
mükelleflerin;
i. Müracaat tarihi itibarıyla,
- Vadesi geçtiği halde
ödenmemiş herhangi bir vergi
borcunun bulunmaması,

MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve
29286 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan Özel Tüketim Vergisi
(I) Sayılı Liste Uygulama Genel
Tebliğinin “II- İSTİSNALAR VE
VERGİ
İNDİRİMİ”
başlıklı
bölümünün (A/2.) alt bölümü
birinci paragrafında yer alan “(2)”
ibaresi
“(3)”
şeklinde
değiştirilmiştir.

A. İHRACAT İSTİSNASI
…
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan
Malların İhracat Teslimleri
Özel Tüketim Vergisi Kanununun
5 inci maddesinin (3) numaralı
fıkrasında, ihraç edilen mallara ait
alış faturaları veya benzeri
belgelerde gösterilen ve beyan
edilen ÖTV’nin ihracatçıya iade
edilmesine
ilişkin
usul
ve
esasların belirlenmesi konusunda
Maliye
Bakanlığına
yetki
verilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “IIIİNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
VE MÜTESELSİL SORUMLULUK”
başlıklı bölümünde yer alan
(B/7.1.1.1.)
alt
bölümünün
sonuna
aşağıdaki
paragraf
eklenmiştir.
“Diğer
taraftan,
EPDK’dan
rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim
lisansını müracaat tarihinden
önceki en az son bir takvim yılı
itibarıyla haiz olan ve depolama
tank kapasitesi 250.000 m³ ve
üzerindeki
havalimanlarında
faaliyette bulunan mükellefler, bu
bölümde ilgili vergi dairesine
verilmesi
gerektiği
belirtilen
teminat tutarını %100 artırımlı

B. (A) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN
İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
7. Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV
Tutarlı Teslimleri
7.1. Hava Yakıtları İçin Alınacak
Teminat
7.1.1. Teminatsız Hava Yakıtı
Alımı Sertifikası
7.1.1.1. Müracaat Şartları ve
Sertifika Talebi
Teminatsız Hava Yakıtı Alımı
Sertifikası
almak
isteyen
mükelleflerin;
i. Müracaat tarihi itibarıyla,
- Vadesi geçtiği halde ödenmemiş
herhangi bir vergi borcunun
bulunmaması,
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- Şirketlerin yönetim kurulu vermeleri ve diğer müracaat - Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri
üyeleri ile şirket sermayesinin şartlarını da taşımaları koşuluyla ile
şirket
sermayesinin
%10’undan fazlasına sahip sertifika talep edebilir.”
%10’undan
fazlasına
sahip
olanların affa uğramış olsalar
olanların affa uğramış olsalar
dahi, hırsızlık, güveni kötüye
dahi, hırsızlık, güveni kötüye
kullanma, dolandırıcılık, yalan
kullanma, dolandırıcılık, yalan
tanıklık, yalan yere yemin, suç
tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet
uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet
cürümlerinden biri dolayısıyla
cürümlerinden biri dolayısıyla
hapis
cezasına
veya
hapis cezasına veya Kaçakçılıkla
Kaçakçılıkla
Mücadele
Mücadele Kanunu ile Türk
Kanunu ile Türk Parasının
Parasının
Kıymetini
Koruma
Kıymetini Koruma Hakkında
Hakkında Kanuna muhalefetten
Kanuna
muhalefetten
mahkum olmamaları, Terörle
mahkum olmamaları, Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına
Mücadele Kanunu kapsamına
giren
suçlardan
hükümlü
giren suçlardan hükümlü
bulunmamaları veya Vergi Usul
bulunmamaları veya Vergi
Kanununda
yazılı
kaçakçılık
Usul
Kanununda
yazılı
suçlarını işlememiş olmaları,
kaçakçılık suçlarını işlememiş
- İlgili vergi dairesine 10.000.000
olmaları,
Türk Lirası karşılığı, Amme
İlgili
vergi
dairesine
Alacaklarının
Tahsil
Usulü
10.000.000
Türk
Lirası
Hakkında Kanunun 10 uncu
karşılığı, Amme Alacaklarının
maddesinde sayılan ((5) numaralı
Tahsil
Usulü
Hakkında
fıkrası
hariç)
teminatlardan
Kanunun
10
uncu
herhangi birini vermiş olmaları
maddesinde
sayılan
((5)
(Kesin
ve
süresiz
teminat
numaralı
fıkrası
hariç)
mektuplarının, ilgili bankalardan
teminatlardan herhangi birini
teyit alınmak suretiyle gelecek
vermiş olmaları (Kesin ve
yıllar için de kullanılabilmesi
süresiz
teminat
mümkündür.),
mektuplarının,
ilgili
- Katma değer vergisi açısından
bankalardan teyit alınmak
sahte belge veya muhteviyatı
suretiyle gelecek yıllar için de
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme
kullanılabilmesi
ya da kullanma fiili nedeniyle özel
mümkündür.),
esaslara tabi olmaması,
Katma değer vergisi
ii. Müracaat tarihinden önceki
açısından sahte belge veya
son üç takvim yılı itibarıyla;
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
- Hava yakıtı teslimlerine ilişkin
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belge düzenleme ya da
kullanma fiili nedeniyle özel
esaslara tabi olmaması,
ii.
Müracaat
tarihinden
önceki son üç takvim yılı
itibarıyla;
- Hava yakıtı teslimlerine
ilişkin
EPDK’dan
rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye
teslim lisansını haiz olmaları,
- Gelir veya kurumlar vergisi,
geçici vergi, gelir veya
kurumlar vergisi tevkifatı,
katma değer vergisi (tevkifat
hariç) ve mükellefiyeti varsa
ÖTV uygulamalarından her
birine ait beyanname verme
ödevini her bir vergi türü
itibarıyla
ikiden
fazla
aksatmamış
olması
(süresinden
sonra
kendiliğinden
verilen
beyannameler hariç)
gerekir.

EPDK’dan
rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim
lisansını haiz olmaları,
- Gelir veya kurumlar vergisi,
geçici vergi, gelir veya kurumlar
vergisi tevkifatı, katma değer
vergisi
(tevkifat
hariç)
ve
mükellefiyeti
varsa
ÖTV
uygulamalarından her birine ait
beyanname verme ödevini her bir
vergi türü itibarıyla ikiden fazla
aksatmamış olması (süresinden
sonra
kendiliğinden
verilen
beyannameler hariç)
gerekir.
Diğer
taraftan,
EPDK’dan
rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim
lisansını müracaat tarihinden
önceki en az son bir takvim yılı
itibarıyla haiz olan ve depolama
tank kapasitesi 250.000 m³ ve
üzerindeki
havalimanlarında
faaliyette bulunan mükellefler, bu
bölümde ilgili vergi dairesine
verilmesi
gerektiği
belirtilen
teminat tutarını %100 artırımlı
vermeleri ve diğer müracaat
şartlarını da taşımaları koşuluyla
sertifika talep edebilir.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihi (28.12.2018) itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla…

“Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri
No: 4)” tam metni…>>>

