
 
08.01.2018 

 

SİRKÜLER (2018’05) 

 

Konu: Bazı İçeceklerin ve Makaronların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kapsamına Alınmasına İlişkin 

Tebliğ. 

 

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

75’nci maddesinde bazı içecekler ve makaronlar ÖTV kapsamına alınmış olup bu hususla ilgili olarak; 

1 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ  ( Seri No: 1 )yayımlanmış olup,  bu tebliğde özet olarak; 

 

✓ İçecekler ÖTV kapsamına, ÖTV (III) Sayılı listenin (A) cetvelinde, kolalı gazozlar ile alkolü 

içkiler yer almaktadır. 7061 sayılı kanunla yapılan düzenleme sonrasında, meyveli ve sade 

gazozlar, alkolsüz biralar, ambalajlanmış toptan teslime konu meyve suları (nektarlar), 

meyveli içecekler, limonatalar, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, soğuk çay, soğuk kahve, 

tonik ve tatlandırılmış veya aromalı içecekler listeye dahil edilmiştir.  

 

Aşağıdaki tabloda yer alanlar ile ÖTV kapsamına alınmayan içecekler aşağıdaki tabloda koyu yazılı 

olanlar yer almaktadır. 

✓ 4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin; 

 

a)      (A) cetveline aşağıdaki mallar eklenmiştir. 

          

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 
Vergi 

Oranı 
(%) 

Asgari 

Maktu 

Vergi 
Tutarı 

(TL) 

20.09 

Meyve suları (üzüm 

şırası dahil) ve sebze 

suları (fermente 

edilmemiş ve alkol 

katılmamış), ilave şeker 

veya diğer tatlandırıcı 

maddeler katılmış olsun 

olmasın (Yalnız 

ambalajlanmış olanlar 

ve/veya toptan teslime 

konu edilenler) (Sebze 

suları ve Türk Gıda 

Kodeksine göre % 100 

meyve suyu sayılanlar 

hariç) 

10 - 
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22.02 

Sular (mineral sular ve 

gazlı sular dahil) (ilave 

şeker veya diğer 

tatlandırıcı maddeler 

katılmış veya 

aromalandırılmış) ve 

alkolsüz diğer 

içecekler (20.09 

pozisyonundaki 

meyve ve sebze suları 

hariç) (Yalnız 

ambalajlanmış olanlar 

ve/veya toptan teslime 

konu edilenler) (Doğal 

mineralli doğal 

maden suyu ile 

üretilmiş, 

tatlandırılmış, 

aromalandırılmış 

meyveli gazlı 

içecekler ile 

2202.10.00.00.11, 

2202.10.00.00.12, 

2202.10.00.00.13, 

2202.91.00.00.00 

hariç) 

10 - 

    

2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 - 

2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 - 

2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 - 

 

 

 

 

Toptan teslimden maksat,  teslimi yapılan içeceklerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile 

işletmelerinde kullanacak olanlara teslimidir. Bunlar dışındakilere yapılan teslim, perakende teslim 

sayılmaktadır. İçeceğin   ticari amaçla satılmak üzere teslimi veya işletmede kullanılmak üzere ithali 

de toptan satış olarak sayılacaktır. Öte yandan toptan teslime konu edilenler hariç olmak üzere, 

perakendeci tarafından doğrudan satış için hazır hale getirilmiş içeceklerin teslimi ise ÖTV’ye 

tabi değildir. (İçeceklerle ilgili ÖTV de yapılan bu ek değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe 

girmektedir.) 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



b) (B) cetveline aşağıdaki mal  (makaron) eklenmiştir. Bu ilave nedeniyle, makaronlar 05.12.2017 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÖTV kapsamına alınmış 

olup, söz konusu liste ile uygulanacak ÖTV oranı aşağıdadır. 

                  

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 
Vergi 

Oranı 
(%) 

Asgari 

Maktu 

Vergi 
Tutarı 

(TL) 

4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 65,25 0,0994 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/2018

0101.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180101.htm  

 

 

(Resmi Gazete: 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı)  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.      
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