
 

 

 

Sayın Üyemiz, 

Bilindiği üzere 6322 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle yeniden düzenlenen  ÖTV Kanununun 
12/3 üncü maddesine göre; Kanuna  ekli “(III) sayılı listede yer alan mallar için belirlenen  en son 
asgari vergi ve maktu vergi tutarları  veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari 
maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu 
değişim ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. ” şeklinde düzenleme 
yapılmıştır. Ayrıca, 700 sayılı KHK’ nın 143 üncü maddesiyle değiştirilen ibare ile de; 
Cumhurbaşkanına uygulama dönemlerinin gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar 
ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmasına karar vermeye yetki verilmiştir. 

Bu kapsamda, 25 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4137 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı doğrultusunda;  4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 
(III) sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer 
alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi içinde 
uygulanmaması kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, (III) sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içecekler ile  (B) cetvelinde yer alan 
tütün ve sigara için getirilen maktu vergi tutarlarının 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 
uygulanmaması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu 4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşılabilir. 

Bilginize sunarız.  

 

**3. (5281 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle mülga olan fıkra Yürürlük; 31.12.2004 (3), 6322 sayılı Kanunun 30' uncu maddesiyle 
yeniden düzenlenmiştir. Yürürlük; 01.01.2013) (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya (700 Sayılı 
KHK'nın 143 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanınca(9) bunlara ilişkin belirlenen en son asgari 
maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde 
son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. (700 Sayılı 
KHK'nın 143 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak 
belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye 
yetkilidir. 
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