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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 14.1.2023 

Sirküler No     : 2023.5 
 

 

Konu: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda tanımlı 

bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat 

alma usul ve esasları belirlenmiştir.  

 

Özet: 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallar için doğacak 

vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 16/11/2022 

tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesiyle 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 

257 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi 

düzenlenmek suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığına, 4760 

sayılı Kanunda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan 

mükelleflerden teminat alma yetkisi verilmiş olup, söz konusu 

uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin 

amaç ve kapsamını oluşturmaktadır. 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:7 D.98 

(714-713)  Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta : info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde 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/
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6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallar 

için doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi 

Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesiyle 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) 

numaralı bendi düzenlenmek suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığına, 4760 sayılı Kanunda tanımlı 

bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisi verilmiş olup, söz konusu 

uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır. 

1. Teminat uygulamasının kapsamı 

213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi hükümlerine 

göre aşağıda sayılanlar teminat uygulaması kapsamına alınmıştır: 

a) Münferit ithalatçılardan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan 

kayıt ve tescile tabi taşıtların ithalatını yapanlar. 

b) (a) bendi kapsamındaki münferit ithalatçıların bayileri. 

c) (b) bendinde belirtilen bayiler ile bayilik sözleşmesi bulanan gerçek veya tüzel kişiler. 

Distribütörler ile bunların distribütörlük kapsamında bulunan bayileri için teminat yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Distribütörlerin, aynı zamanda münferit ithalatçı statüsünde bulunmaları, teminat 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına taşıt temin eden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bu 

uygulama kapsamında bulunmamaktadır. 

 

2. Bayiler bakımından teminat uygulaması 

Teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçılar ile aralarında bayilik ilişkisi tesis etmiş 

olanlar ve bunların bayileri tarafından, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan ve ilgili yıl için geçerli olan azami tutar kadar teminat 

verilir. Kapsamda bulunan mükelleflerin, ithalat yapabilmek için azami 66 milyon lira teminat vermek 

yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

Teminat süreci tamamlanmadan 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda 

yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtların münferit ithalatçılar ile sözleşmesi bulunan bayileri veya bu 

bayilerin bayileri arasında satılmak amacıyla ÖTV ödenmeksizin teslimi mümkün bulunmamaktadır. 

 

3.Teminat verme zamanı ve yeri 

Bu Tebliğ kapsamında belirlenen teminatların; 

o Belge talebinde bulunan münferit ithalatçılar bakımından, ilgili vergi dairesi müdürlüğü 

tarafından Belgenin düzenlenmesinden önce, 

o Belge talebinde bulunan münferit ithalatçıların bayileri ile bunların bayileri bakımından, 

münferit ithalatçı için Belgenin düzenlendiği tarihi takip eden 30 gün içinde, 

o Yeni bayilik ilişkisi tesis edilmesi durumunda, ilgili bayilik sözleşmesinin düzenlendiği tarihi 

takip eden 30 gün içinde, 

 

söz konusu mükellefler tarafından gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine 

verilmesi zorunludur. 

 

Teminatın, banka mektubu veya kefalet senedi olması halinde ilgili vergi dairesi tarafından teyidi 

yapılır. 

 

Bu Tebliğ kapsamında verilmesi gereken teminat tutarlarının belirlenmesinde göz önünde 

bulundurulacak azami hadler, teminatın verileceği yıla ilişkin olarak söz konusu hadlerin 213 sayılı 

Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi kapsamında yapılan artırım sonrası tutarları ile dikkate alınır. 

Bu nedenle teminatı eksik kalan mükelleflerin, her takvim yılının ilk ayının son gününe kadar (son 

günü dahil) teminatlarını tamamlamaları gerekmektedir. 

Herhangi bir sebeple tamamlanması gereken teminatın süresinde tamamlanmaması durumunda daha 

önce Vergi Dairesi Sistemine yapılan kayıtlar iptal edilir. 
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4. Alınacak teminat 

Bu Tebliğ kapsamında 3 üncü maddede tanımlanan teminatların biri veya birden fazlası birlikte 

verilebilir. 

 

Teminat: 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 

bentlerinde sayılan; para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları, sigorta 

şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri ile Devlet iç borçlanma senetleri veya bu 

senetler yerine düzenlenen belgeleri, 

 

ifade eder. 

 

Banka teminat mektupları, 545 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki EK-1’deki örneğe 

uygun, kesin ve süresiz olarak düzenlenir ve teyidini müteakip kabul edilir. 

 

Kefalet senetleri, , 545 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki EK-2’deki örneğe uygun, kesin 

ve süresiz olarak düzenlenir ve teyidini müteakip kabul edilir. 

 

5. Alınan teminatın iadesi 

Bu Tebliğ kapsamında alınan teminat; mükellefin faaliyetine son vermesi, Belgenin yenilenmemesi, 

sonlandırılması veya iptal edilmesi, bayilik sözleşmesinin feshi ve benzeri durumlarda, mükellef 

hakkında yapılacak vergi incelemesi sonucuna göre ve vergi borcu bulunmaması kaydıyla iade edilir. 

Ayrıca daha önce Vergi Dairesi Sistemine yapılan kayıtlar iptal edilir. 

 

Herhangi bir sebeple tamamlanması gereken teminatın süresinde tamamlanmaması durumunda daha 

önce Vergi Dairesi Sistemine yapılan kayıtlar iptal edilir. 

 

6. Bildirim yükümlülüğü 

Belge talebinde bulunan ve teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçılar, Belge talep 

dilekçesi ekinde bayilerini EK-3’te yer alan form ile Belgenin düzenlenmesinden önce ilgili vergi 

dairesine bildirmek zorundadır. 

 

Teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçıların, Belge aldıktan sonra yeni sözleşme 

imzaladıkları bayilerini ve bildirimi yapılmış olan bayilerinden sözleşmesi sona erenlerini sözleşmenin 

imzalandığı/sona erdiği tarihi takip eden 30 gün içinde EK-3’te yer alan form ile münferit ithalatçılar 

tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi zorunludur. 

 

Teminat yatırma zorunluluğu bulunan bayilerin teminat yatırma süreleri içinde EK-3’te yer alan form 

ile bayilerini ilgili vergi dairesine bildirmesi zorunludur. Yine söz konusu bayilerin yeni sözleşme 

imzaladıkları bayilerini ve bildirimi yapılmış olan bayilerinden sözleşmesi sona erenlerini de 

sözleşmenin imzalandığı/sona erdiği tarihi takip eden 30 gün içinde EK-3’te yer alan form ile 

bildirilmesi zorunludur. 

 

Teminat uygulaması kapsamında, ÖTV ödenmeksizin satılması amacıyla teslim edilmek istenen 87.03 

tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtlara ilişkin olarak, söz konusu taşıtı teslim etmek 

isteyen mükellefler tarafından, bahse konu teslim işleminden önce, EK-4’te yer alan form ile 

elektronik ortamda Vergi Dairesi Sistemine bildirim yapılması zorunlu olup, söz konusu form ile 

bildirim yapılmayan taşıtlar ÖTV ödenmeksizin veya ilk iktisap kapsamında teslim mümkün 

bulunmamaktadır. 

 

7. Ceza uygulaması 

Bu Tebliğ kapsamında teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik 

teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde 

tamamlamayanlar adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü 

cümlesi gereğince, özel usulsüzlük cezası kesilir. Bahse konu cezanın uygulamasında, yeni işe 

başlayan ve işe başladığı hesap dönemi kapanmadığı için brüt satışları net olarak belli olmayan 
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mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) 

numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kesilir. 

 

Bu Tebliğ kapsamında bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler adına, 213 sayılı Kanunun 

mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 

8. Diğer hususlar 

Bu Tebliğ kapsamında teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçılar tarafından yapılan 

87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtlara ilişkin ithalatlar, gümrük idaresince 

oluşturulan EK-5’te yer alan bilgi formu ile ithalat işlemini müteakip elektronik ortamda Vergi Dairesi 

Sistemine aktarılır. Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren EK-5’te 

yer alan bilgi formu da ayrıca söz konusu Sisteme aktarılır. 

 

Münferit ithalatçının sahip olduğu Belgenin iptal edilmesi durumunda, Vergi Dairesi Sistemine iptal 

kaydı yapılarak, mükellefe ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirim yapılır. 

 

Başkanlık bu Tebliğde yer alan belgeler ile daha sonra istenebilecek diğer belge ve bildirimleri 

elektronik ortamda almaya, bunlar üzerinde değişiklik yapmaya ve bu bildirimleri kaldırmaya 

yetkilidir. 

 

Bu Tebliğde yer alan bayilik ilişkisinin Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel 

Tebliğinin (I/B/4) bölümünde belirtildiği üzere, noter nezdinde yapılan sözleşme ile kurulmuş olması 

gerektiği tabiidir. 

 

9. Geçiş hükmü 

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçerliliği devam eden Belge sahibi münferit ithalatçılar 

ile bunların bayileri ve varsa bunların da bayileri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay 

içerisinde, bu Tebliğde belirtilen usulde teminat vermekle ve bildirim yükümlülüklerini yerine 

getirmekle mükelleftirler. Teminat ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiren Belge sahibi 

mükelleflerin geçerliliği devam eden Belgelerinin de Vergi Dairesi Sistemine kaydı yapılır. Bu süre 

zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen münferit ithalatçıların Belgeleri iptal edilir. 

 

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Belge için başvuruda bulunmuş olan ve teminat vermekle 

yükümlü bulunan münferit ithalatçılar, ancak bu Tebliğe uygun olarak teminat vermek ve bayilerini 

bildirmek şartıyla Belgeyi temin edebilirler. 

 

10. Yürürlük 

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ayın başı olan, 1.2.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

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. 


