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ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Hizmetleri Ltd. Şti. 
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4  
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL 
Tel  :0.216.340 00 86 
Fax :0.216.340 00 87 
E-posta: info@erkymm.com 
 

 No: 2012/112 Tarih: 10.10.2012 
 

 

Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.10.2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.  

Özet: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tecil-terkin uygulaması sona ermekte, bunun 
yerine mükellefe belirli şartlarla verginin iadesi esasına dayalı yeni bir sistem öngörülmektedir. Söz 
konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. 

09.10.2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihi olan 09.10.2012 
tarihinde yürürlüğe giren 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV Kanunu`nun yürürlüğe 
girdiği 01.08.2002 tarihinde günümüze kadar uygulanan tecil-terkin uygulaması sona ermekte, bunun 
yerine mükellefe belirli şartlarla verginin iadesi esasına dayalı yeni bir sistem getirilmektedir. 

09.10.2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.10.2012 tarihli ve 2012/3792 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; 

 (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, 
imalatçılar tarafından (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde, 
imalatta kullanılan mallar için bu kararda G.T.İ.P. numaraları itibariyle belirlenmiş olan oran 
ile daha önce uygulanan vergi tutarını çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarı 
uygulanacaktır. Bu mallar için ödenen vergiler ile bu şekilde hesaplanan vergiler arasındaki 
fark ÖTV için Kanun’un 12. maddesinin 4. fıkrası hükmü uygulanacaktır. Mükellefler 
tarafından (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için geçerli olan maktu ÖTV`nin listede 
yer alan tutar üzerinden ödenmesi gerektiği, daha sonra ise bu malların (I) sayılı listeye dahil 
olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması şartına bağlı olarak, söz 
konusu kararda belirlenen oranlara göre hesaplanan düşük vergi tutarı ile maktu vergi tutarı 
arasındaki farkın mükelleflere iade edileceği anlaşılmaktadır. 
 

  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren 
mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki 
imalatlar için ÖTV için Kanun’un 12. maddesinin 4. fıkrası hükmünün uygulanması söz 
konusu olmayacaktır. 
 

 2002/4930 ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarındaki uygulamaların kaldırılmıştır. 
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı zamanda, 2002/4930 ve 2003/6467 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararları eki kararlarda yer alan bazı maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Buna göre; 
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- 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. maddesi ile (I) sayılı listenin (B) 
cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, aynı cetvelde yer alan vergi 
tutarı daha düşük malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta 
kullanılan mallar için imal edilen malın tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanması esası 
korunmuştur. Buna göre örneğin; (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki solvent türü ürünlerin, 
aynı cetvelde yer alan tiner ve incelticilerin imalinde kullanılması halinde, tinerin vergisinin 
ödenmesi, ancak maddenin devamında bu malların (solvent türü ürünlerin) teslim tarihi 
itibariyle uygulanan vergi tutarları ile imal edilen malın tabi olduğu (tiner ve incelticiler) 
ÖTV tutarı arasındaki fark için yine Kanun’un 12. maddesinin 4. fıkra hükmünün 
uygulanacağı ifade edilmektedir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinde yer 
alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal 
edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için ÖTV için Kanun’un 12. maddesinin 4. fıkrası 
hükmünün uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

 
- 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddesi ile 2003/6467 sayılı BKK eki 

kararının 1. maddesi yürürlükten kaldırılmakta, bu maddede benimsenen uygulamanın bir 
benzeri yeni BKK eki kararın 3. maddesi ile yürürlüğe konulmaktadır. Buna göre, (I) sayılı 
listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.99.00.21, 
2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve 2710.19.99.00.98 G.T.İ.P. 
numaralarında yer alan baz yağları; aynı cetvelde yer alan G.T.İ.P. numaraları 2003/6467 
sayılı BKK eki kararının 3. maddesinde yer alan malların (bu mallar piyasada bilinen ismi ile 
madeni yağlar ) imalinde kullanılması ve imal edilen malların ÖTV Kanunu`nun 5. 
maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 
teslim edilerek ihracının gerçekleşmesi halinde, bazı yağlar için özel tüketim vergisi tutarı 
0,0500 TL/Kg olarak uygulanacaktır. 

 
- Bu uygulamada da baz yağların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile 

0,0500 TL/ Kg arasındaki fark için ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin 4. fıkrası hükmünün 
uygulanacağı belirtilmiştir. 

 
 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tecil-terkin uygulaması sona ermektedir. Yeni 

uygulama ile daha önce mevcut olan (tecil-terkin uygulaması ile) düşük oranlı 
vergilendirmenin yerini önce verginin tam tutarı üzerinden ödenmesi ardından belirli şartların 
varlığının tespiti üzerine düşük oranlı vergi ile ödenen vergi tutarı arasındaki farkın 
mükellefe iadesi esasının benimsendiği anlaşılmaktadır. 
 

 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, 
bugünden itibaren (B) cetvelindeki malların satışında tecil-terkin, indirimli ÖTV uygulaması 
sona ermiş olup, söz konusu malları teslim edenlerin bu mallar için uygulanmakta olan ÖTV 
tutarı üzerinden vergi hesaplamaları gerekmektedir. 
 

 ÖTV Kanunun 12. maddenin 4. fıkrasında,  “(I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu 
vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu 
tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin 
mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat 
istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine 
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ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu ifade edilmektedir.” Bu hüküm gereğince, 
verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemine ilişkin usul 
esasların tespiti konusunda Maliye Bakanlığına yetki verildiğinden, Bakanlığın bu konudaki 
ikincil düzenlemelerinin yakından takip edilmesi gerekmektedir. 

09.10.2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı metni ekte yer almaktadır. 

 
Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için 
bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

 
 

 

 

mailto:info@erkymm.com�
http://www.erkymm.com/�









	ERK YMM sirkuler  112
	20123792_bkk
	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4


