
 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 1 ~ www.ecovis.com  

  

 
İstanbul, 31 Mayıs 2021 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 82 

 

                         

 
Özel Tüketim Vergisinde vergiyi doğuran olay 4760 sayılı Kanunun 3. maddesinde düzenlenmiş olup, 

maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde; “Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan 

satışlarda malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay” kabul edilmiştir. Madde hükmü uyarınca malların 

komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi aşamasında vergi doğmamıştır. 

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7316 sayılı Kanun ile anılan Kanunun bahse konu 

(d) bendinde yer alan “satışlarda malların alıcıya teslimi” ibaresi “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı 

listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye 

teslimi” şeklinde değiştirilmiştir. 

Değişiklikler Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan malların (kolalı ve alkollü içkiler ile tütün 

mamullerinin) komisyoncu vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışlarında ÖTV’nin doğuşu öne 

çekilmiş olmaktadır.(I sayılı listede yer alan petrol ürünleri ve türevleri, II sayılı listede yer alan motorlu 

taşıtlar ve IV sayılı listede yer alan lüks tüketim malları ile ilgili uygulama değişikliği olmamıştır.) 

Değişiklik 7316 sayılı Kanun yayımı (22 Nisan 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir.(Bakınız,2021/63 

sayılı Sirkülerimiz.) 

Bahse konu değişikliğe ilişkin olarak 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’ de “Özel Tüketim Vergisi 

(III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3)” 

yayımlanmıştır. 

3 Sayılı Tebliğ ile ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I-C) bölümünün ikinci paragrafının 

(iv.) numaralı bendi değiştirilmiştir. Anılan bendin değişiklik öncesi ve sonrası halleri aşağıya alınmıştır. 

Değişiklik Önceki Hali Değişiklik Sonrası Hali 

  iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon 

suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, imalatçı 

tarafından bumalların komisyoncuya veya 

konsinyi işletmelere verildiği anda değil,bu 

malların komisyoncular veya konsinyi işletmeler 

tarafından alıcıya teslimi, 

“iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon 

suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların 

komisyoncular veya konsinyi işletmelere 

teslimi,” 

 

 

Özel Tüketim Vergisi  (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmıştır. 
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3 Seri No.lu Tebliğ ile ayrıca ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/ E) bölümünde yer 

alan “Örnek 3” ten sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların 

komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin 

hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.” 

           

Bahse konu Tebliğ Sirkülerimiz ekindedir. 

 

 

 

 

                 Saygılarımızla 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

EK: Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listede Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3) 
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27 Mayıs 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31493 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 3) 

  

MADDE 1 – 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı 

Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/C) bölümünün ikinci paragrafının (iv) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların 

komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (IV/E) bölümünde yer alan “Örnek 3”ten sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf 

eklenmiştir. 

“Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların 

komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin 

hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 
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