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27 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 

28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 
ile ÖTV uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğinde 
değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik aşağıda açıklanmıştır. 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin, 6455 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle 
değişik 4 numaralı fıkrası uyarınca, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesine 
istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca çıkarılan Petrol Piyasasında Ulusal Marker 
Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ulusal marker eklenme zorunluluğu 
getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının tespiti 
halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına malların tespit 
tarihindeki miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre re'sen ÖTV tarh edilecek 
ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. 

ÖTV Kanunu’nun 13. Maddesine 6455 sayılı Kanun’la eklenen 5 numaralı fıkra hükmüyle, aracında, 
işyerinde veya herhangi bir yerde bandrolsüz tütün mamulü veya alkollü içecek bulundurulduğu tespit 
edilenler adına; bandrolsüz alkollü içeceğin 50 litreyi, sigaraların 5.000 adedi (20 adet sigaradan 
oluşan 250 paketi) aşması halinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere bu malları bulunduranlarla 
birlikte ithal veya imal edenler adına re’sen ÖTV tarh edilmesi ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası 
uygulanması öngörülmüştür. 

Buna göre 1 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğinin “Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması”na ilişkin 
açıklamaların yapıldığı (4.3.) bölümünde 27 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği ile yapılan değişiklikle, 
bandrolsüz alkollü içki ve tütün mamulü bulundurulması halinde ÖTV Kanunu’nun 13/5. maddesine 
göre yapılacak cezalı vergi tarhiyatı ile ilgili işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Öte yandan 1 seri no.lu Genel Tebliğin “(I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat” 
başlıklı 16.3. bölümünün dördüncü paragrafındaki gümrükte alınacak götürü teminata ilişkin 
açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Söz konusu tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
 
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=y8YXmPAD8yg6LX6S&type=teblig 
 
 
Saygılarımızla, 
 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


