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GİRİŞ 

Günümüzce, gerek dünyada gerek Türkiye'de, kamu gelirlerini artırmaya 

yönelik arayışlar yoğunluk kazanmaktadır. Kamu gelirlerini artırmaya yönelik en 
önemli yöntem vergilendirmedir. Vergiler arasında ise, özel tüketim vergilerinin 

önemli bir ağırlığı vardır. 

Bugün, dünya üzerinde genel olarak kabul gören genel gider vergisi 
katma değer vergisidir (KDV). Ancak, katma değer vergisinden elde edilen gelir 
yeterli olmadığı için devletler, seçilmiş bazı ürünlerden özel bir gider vergisi alma 
yoluna gitmektedir. Özel tüketim vergisi (ÖTV) olarak adlandırılan bu özel gider 
vergisinin konuluş nedeni, sosyal ya da ekonomik bazı amaçlarla açıklansa da, 

gerçekte asıl amaç gelir elde etmektir. 

Özel tüketim vergisi niteliğine sahip vergiler çok eski zamanlardan bu 
yana uygulanmıştır. Ancak, uluslararası alanda ilk kez 1970'li yıllarla birlikte, 

Avrupa Topluluğuna üye olan devletlerde bu vergi türü belirli kurallara bağlanmış 

ve malların serbest dolaşımına olumsuz yönden etki ettiği gerekçesiyle 

uyumlaştırma kapsamına alınmıştır. Bu uyumlaştırma çalışmaları 1992 yılından 

itibaren oldukça ileri düzeylere varmıştır. 

Avrupa Topluluğunda yaşanan bu gelişmeler Türkiye’yi yakından 

ilgilendirmektedir. Çünkü Türkiye, 1964 yılından bu yana Avrupa Topluluğu ile 

ortaklık ilişkisi içinde bulunmaktadır. O tarihten bu yana inişli çıkışlı olarak 

devam eden ilişkiler, 1995 yılına gelindiğinde büyük bir ivme kazanmış ve 1/95 

sayılı Ortaklık Konseyi Kararının alınması ile birlikte doruğa ulaşmıştır. Adı 

geçen Karar ile Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında, 1.1.1996 tarihinden 

itibaren gümrük birliği başlamıştır. 

Gümrük birliği bir ekonomik bütünleşme aşamasıdır. Ekonomik 

bütünleşme aşamalarında devletler, ekonomik ve mali hayatta bazı 
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kısıtlamalara tabi olurlar. Nitekim 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı da 

Türkiye’ye bazı kısıtlamalar getirmiştir. Bu kısıtlamalara başında 

vergilendirmeye ilişkin olanları bulunmaktadır. Örneğin, gümrük vergilerinin 

kaldırılması, gümrük birliğine dahil ülkeler arasında ortak bir gümrük tarifesinin 

uygulanması ya da kaldırılan gümrük vergilerinin yerine ulusal düzenlemelerle 

eş etkili vergiler getirilememesi vergilendirmeye ilişkin getirilen 

kısıtlamalardandır. Bu nedenle, yeni bir özel tüketim vergisi kanunu ihdas etmek 

isteyen Türkiye-açısından bu konu çok önemli hale gelmiştir. İşte bu çalışmanın 
amacı, Avrupa Topluluğunda uygulanan özel tüketim vergisi sistemi ve 
Türkiye’nin imzalamış olduğu hukuki metinler çerçevesinde yeni oluşturulmaya 
çalışılan Türk Özel Tüketim Vergisi sistemini ele almak ve mümkün oiduğunca 
bu konudaki eksiklikleri gidermektir. 

Çalışmanın birinci bölümünde özel tüketim vergisi, vergilendirme ile ilgili 

çeşitli temel kavramlar açısından değerlendirilmiştir Bu bölümde anlatılan 

vergilendirme ile ilgili kavramların tamamı özel tüketim vergisi ile etkileşim 

içindedir. Genel vergi kavramlarının özel tüketim vergisi için de yol gösterici 

olması sebebiyle birinci bölümde bu konu üzerinde durulmuştur. 

ikinci bölümde, özel tüketim vergisi alanında uyumlaştırma yoluna gitmiş 

olan ve bu vergi türüne ortak bazı kurallar getiren Avrupa Topluluğundaki 

uygulama incelenmiştir. Ayrıca bu bölüm, gerek Topluluk bütününde, gerek üye 

ülkeler bazında bulunan özel tüketim vergisi verilerinin tablolaştırılması yoluyla 
desteklenmiştir. 

Üçüncü bölümde, Türkiye’de mevcut olan özel tüketim vergileri ve 
yürürlüğe konulması düşünülen Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı üzerinde 
durulmuştur. Bu bölümde, öncelikle Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı öncesi 
durum tarif edilmiştir. Daha sonra, Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının 

hukuki çerçevesi ele alınmıştır. 
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Son bölümde ise, önceki bölümlerde yer alan konuların genel 

değerlendirmesi yapılarak, Türk Özel Tüketim Vergisi sistemi ile Avrupa 
Topluluğu Özel Tüketim Vergisi sistemi arasındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Bu 

bölümün devamında, Avrupa Topluluğu ile Ortaklık ilişkisi içinde bulunan 

Türkiye'nin özel tüketim vergisi alanında hem kısa, hem de uzun dönemde neler 

yapması gerektiği tartışılmış ve her iki sistemin, öneriler getirmek suretiyle, 
birbiriyle nasıl uyumlaştırılabileceği sorunu üzerinde durulmuştur. 

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak daha çok yazılı kaynakların 

incelenmesinden yararlanılmışsa da, konunun niteliği gereği yazılı kaynaklarda 

bulunmayan bazı bilgileri, doğrudan doğruya Avrupa Topluluğu Komisyonundan 

temin etme yoluna gidilmiştir. Diğer taraftan, özel tüketim vergisinden 

etkilenecek olan bazı özel sektör kuruluşları ile mülakat yöntemleri de 
kullanılmıştır. 
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1. VERGİLENDİRMENİN TEMEL KAVRAMLARI VE ÖZEL 

TÜKETİM VERGİSİ 

Türk vergi hukukunun kaynakları incelendiğinde, bir çok vergicilik 
kavramının tanımlanmış oimasına rağmen, bizzat verginin tanımına yer 
verilmediği dikkati çekmektedir. Buna karşılık, Alman Vergi Usu! Kanununun 
(Abgabenordnung - 1977) üçüncü paragrafında şöyle bir tanımlama yer 
almaktadır: “Vergiler herhangi belirli bir hizmetin karşılığı olmaksızın ve kamu 
tüzel kişisi tarafından gelir sağlamak üzere, kanunen mükellef durumunda 
bulunan herkese bir kez veya sürekli olarak yaptırılan para ödemeleridir.’’1 

Çağdaş devletlerde vergilerin toplanması, bugün için devletlerin 
egemenlik yetkilerinden sayılan vergilendirme yetkisinin kullanılmasıyla yerine 

getirilir. Vergilendirme yetkisi, “devletin ülkesi üzerinde egemenliğine dayanarak 

vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili güç” olarak tanımlanabilir.2 

Özel tüketim vergisi, gelir üzerinden alınan bir vergi değil, gider üzerinden 

alınan bir vergi türüdür. Günümüz vergi uygulamasında uygar devletler, 

Türkiye’de olduğu gibi, genel gider vergisi olarak katma değer vergisi sistemini 
benimsemiştir. Özel tüketim vergisi ise genel bir gider vergisi değil, seçilmiş bazı 
ürünleri kapsamına alan ve genel gider vergisi ile elde edilmesi düşünülen gelirin 
ötesinde gelirler elde edebilmek için getirilen bir vergi türüdür, işte genel gider 
vergilerinde olduğu gibi tüm mal ve hizmetleri kapsamayıp sadece belirli ma! v:. 
mal grupları üzerine konulan vergilere “özel gider vergileri" adı verilir. Ancak, 

“özel tüketim vergisi” kavramı, “özel gider vergisi” kavramının özdeşi olarak 

' Selahaîtin TUNCER, Vergi Uygulamaları (En son değişikliklere göre) Kavramlar, Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi, Yeniden Değerleme, Uygulama Örnekleri, 4, Baskı, AR Basım Yayım ve 
dağıtim A Ş,, İstanbul, 1983, s.3. 
2 Mualla ÖNCEL, Nami ÇAĞAN, Ahmet KUMRULU, Vergi Hukuku Genel Kısım, Cilt: 1, 3. Bask , 
Yargı Yayınları, Ankara, 1987, s.53. 
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kullanılmaktadır. Halbuki “özel tüketim vergisi" deyimi, aslında gerçek anlamda 

tüketim konusu olan tütün, alkollü ve alkolsüz içkiler ya da tuz ve şeker gibi 
ürünler üzerinde kullanıldığında daha anlamlı olacaktır. Otomobiller, elektrikli ev 
aletleri ve süs eşyaları gibi uzun süreli kullanım konusu mallan da vergilendirme 
kapsamına aldığımız takdirde, “özel tüketim vergisi” deyimi yerine, “özel gider 
vergisi” deyimini kullanmak daha uygun düşecektir.3 

AT dokümanlarında ve yazınında “özel tüketim vergisi" deyimi, üye 
ülkeler arasında uyumlaştırılan beş mal grubu üzerindeki seçme gider vergisini 
ifade etmek üzere kullanıldığı gibi, uyumlaştırma kapsamı dışında kalan ve 
sayısı, niteliği ya da ismi her bir üye devlete göre farklılık gösterebilen özel gider 
vergileri için de kullanılmaktadır. 

1.1. VERGİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli en önemli mali kaynak olan 

vergiler doktrinde bir çok şekilde sınıflandırılmaktadır. Uygar devletlerin mali 
sistemlerinin karmaşık ve çok sayıda vergiden oluşması bunun en önemli 

sebebidir. Bu çerçevede en çok kabul gören sınıflandırmalar, vasıtalı - vasıtasız 

(dolaylı - dolaysız) vergiler, spesifik - ad valorem vergiler, kişisel - nesnel 
(sübjektif - objektif) vergiler, artan - azalan - sabit oranlı vergiler ve gelir - servet 
- harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. Söz konusu sınıflandırmalar aşağıda 
kısaca açıklanmıştır. 

3 DPT, Türkiye - AT Mevzuat Uyumu Sürekli özel İhtisas Komisyonu Raporları -Tüketicinin 
Korunması -Vergilendirme", Cilt: 2, Ankara, 1995, s.18 -19. 



1.1.1. DOLAYLI - DOLAYSIZ (VASITALI - VASITASIZ) VERGİLER 

Bugün kullanılan sınıflandırmalar itibarıyla belki de en çok kabul gören 
sınıflandırma türüdür. Bu ayırıma göre yansıtılamayan, diğer bir ifadeyle, 
konulduğu vergi mükellefinin üzerinde kalan vergiler dolaysız, buna karşılık, 
yansıtılarak vergi yükünün başkalarına aktarılmasına imkan veren vergiler ise 
dolaylı vergiler olarak adlandırılmaktadır. Dolaysız vergilere gelir vergisi ve 

kurumlar vergisini, dolaylı vergilere ise katma değer vergisi ve özel tüketim 

vergisini örnek olarak verebiliriz. 

1.1.2. SPESİFİK - AD VALOREM VERGİLER 

Bu sınıflandırma türünde ayırım vergi borcunun hesaplanma biçimine 

dayanmaktadır. Ağırlık, hacim, uzunluk gibi ölçüler üzerinden hesaplanan 

vergilere spesifik vergi denilirken, matrahın değeri üzerinden hesaplanan 

vergilere ad valorem vergi denilmektedir. 

Günümüzde spesifik tarifelerin uygulandığı vergilerin sayısı giderek 

azalmakta ve yerini ad valorem vergilere bırakmaktadır. Avrupa Topluluğunun 

uyumlaştırılmış özel tüketim vergileri uygulamasında, ad valorem tarifelerle 
birlikte daha çok spesifik tarifelerin kullanıldığını görmekteyiz. Buna karşılık, 

Türk Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısında4, sadece ad valorem tarifeler 

getirilme yoluna gidilmiştir. Yine, gerek Türkiye, gerek Topluluk uygulamasında, 

gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi gibi vergi türlerinde ad 
valorem vergi türü kullanılmaktadır. 

4 22.5.1996 tarih ve B.02.0.KKG/101-1024/2205 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı 
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1.1.3. KİŞİSEL - NESNEL (SÜBJEKTİF - OBJEKTİF) VERGİLER 

Bu sınıflandırma, vergilemede vergi mükellefinin kişise! durumunun 
dikkate alınıp alınmadığına dayanmaktadır. Örneğin, vergi mükellefinin evli olup 

olmaması, çocuklarının bulunup bulunmaması, ya da gelirinin belirli bir miktarı 

aşıp aşmaması gibi kriterler dikkate alındığı takdirde söz konusu vergi kişisel, 

alınmadığı takdirde ise nesneldir. 

Gelir vergisi ya da kurumlar vergisi gibi vergiler kişisel verginin örnekleri 
olarak gösterilebilirken, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi vergiler 
de nesnel verginin örneklerini teşkil etmektedir. 

1.1.4. ARTAN - SABİT - AZALAN ORANLI VERGİLER 

Artan oranlı vergide, matrah büyüdükçe, matrahın daha büyük bir oranı 
vergi olarak alınırken, azalan oranlı vergide ise tersine, matrah büyüdükçe, 
matrahın daha küçük bir oranı vergi olarak alınmaktadır. Buna karşılık, sabit 

oranlı vergilerde matrahın büyüklüğü matrahın vergiye giden kısmında her hangi 

bir değişikliğe yol açmamaktadır. 

Artan ya da azalan oranlı vergilerde genellikle “dilim yöntemi’’ 

kullanılmaktadır. Dilim yöntemine göre, çoğunlukla matrahın belli bir değere 

kadar olan kısmı vergiden istisna edilir. İstisna kapsamı dışında kalan matrah 
miktarı ise bir üst dilime kadar belirli bir vergi miktarı ile vergilendirilir. Bundan 

sonra matrah büyüdükçe, bir üst dilimin vergi oranı matraha artan ya da azalan 

oranlı olmak üzere uygulanır. 

Gelir vergisi ya da kurumlar vergisi gibi vergiler genellikle artan ya da 
azalan oranlı vergilere konu olurken, katma değer vergisi ya da özel tüketim 

vergisi gibi vergiler sabit oranlı vergilere konu olmaktadır. 
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1.1.5. GELİR - SERVET - HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN 

VERGİLER 

Günümüzde en çok kullanılan ayırımlardan bir tanesi de vergilerin neyin 

üzerinden alındığını gösteren ayırımdır. Bu sınıflandırmanın temeli, kişinin 

ödeme gücünün elde ettiği gelire bağlı bulunduğu mantığına dayanmaktadır. 

Gelir, belirli bir dönemde, belirli bir kişinin servet unsurlarına yapılan 

ilavelerdir. Gelir çeşitli yollardan elde edilmiş olabilir. Buna göre, verginin 
matrahını, elde edilmiş bulunan maaş ya da ücret gibi düzenli bir gelir 
oluşturuyorsa gelir vergisi, ancak spor-toto benzeri elde edilmiş bulunan arızi bir 
gelir oluşturuyorsa servet vergisi uygulanacaktır. Öte yandan, bizzat harcamalar 
da ödeme gücünün bir başka göstergesi olarak kabul edilir. Bunlar da 

vergilemenin gelir ve servet dışındaki üçüncü temelini teşkil eder. Görüldüğü 

üzere bu ayırımda matrahın niteliği göz önünde tutulmaktadır. 

Kavramları örneklendirecek olursak, gelir ve kurumlar vergisi gibi vergiler 
gelir üzerinden alınan vergilerin, veraset ve intikal vergisi gibi vergiler servet 
üzerinden alınan vergilerin ve katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi gibi 

vergiler de harcamalar üzerinden alınan vergilerin örnekleri olarak gösterilebilir. 

Yukarıda bahsedilen beş ana sınıflandırma, devletin dar anlamda 

vergilendirme yetkisi dahilindeki vergileri kapsamaktadır. Dar anlamda 

vergilendirme yetkisi, devletin kamu gelirleri içinde sadece vergi koymaya ilişkin 
yetkilerini içerirken, geniş anlamda vergilendirme yetkisi, devletin kamu 

giderlerini karşılamak üzere gerçek ve tüzel kişiler üzerine koyduğu her çeşit 

mali yükümlülüğü içeren yetkilerdir. 

Geniş anlamda vergilendirme yetkisinin içine dar anlamda vergilerin yanı 
sıra, resim, harç ya da şerefiye gibi bazı vergi benzeri mali yükümlülükler dahil 



edilebilir. Bu son kategorinin de eklenmesiyle, vergi adı altında toplanabilecek 

yükümlülüklerin tümünü kapsamış olmaktayız. 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında, özel tüketim vergisinin vergi 
sınıflandırmasındaki yeri oluşturulmak istendiğinde, “vasıtalı, nesnel, sabit 

oranlı, gerek spesifik gerek ad valorem olarak uygulanabilen ve harcamalar 
üzerinden alınan özel bir gider vergisi türüdür" demek yerinde olacaktır. 

1.2. VERGİNİN İŞLEVLERİ 

Gününmüz koşullarında verginin üç temel işlevi olduğundan 
bahsedilmektedir. Bunlar verginin mali, sosyal ve ekonomik işlevidir. 

1.2.1. MALİ İŞLEV 

Verginin geleneksel ve değişmeyen temel amacı devlete gelir 

sağlamaktır. Bu itibarla, bir verginin asıl olarak hâzineye hissedilebilir ve sürekli 
bir gelir temin etmesi gerekmektedir. Bu işlevi yerine getirmeyen bir vergi 

niteliğini kaybetmektedir. 

1.2.2. SOSYAL İŞLEV 

Bu amaç, “vergileme yoluyla sosyal adalet sağlamak” şeklinde formüle 
edilmektedir. Başka bir anlatımla, fakirden az, zenginden çok vergi almak 
verginin sosyal işlevi olmaktadır. 
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1.2.3. EKONOMİK İŞLEV 

Günümüzde vergi ekonomi politikasının etkili bir aracı haline gelmiştir. 
Vergi ile bazen yatırımları özendirmek, geliri yeniden dağıtmak, ekonomik 

bunalımlarla savaşmak ya da tam istihdamı sağlamak gibi amaçlara 

ulaşılabilmektedir. 

Verginin yukarrda sayılan genel işlevleri dışında, özel tüketim vergisinin 

kendine özgü işlevlerinden de bahsedilebilir. Bir ülke ekonomisinde, çok sayıda 

mal ve hizmet arasından bazılarının seçilerek, genel gider vergisi dışında, aynı 

zamanda bir de özel gider vergisine konu edilmesi, öncelikle devlete gelir 

sağlama gerekçesine dayanır (mali işlev). Bu genel gerekçe dışındaki 

gerekçeleri de şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Özel tüketim vergisinin lüks sayılan mallar üzerine konulması suretiyle, 

toplumdaki gelir dağılımının düzeltilmesine sınırlı da olsa katkıda 

bulunulması. Örneğin, kürk ve süs eşyası gibi mallar üzerine özel 
tüketim vergisi getirilmesi. 

• Fiyat mekanizmasının kendi başına işleyişinin sonucu olarak, bazı mal 
ve hizmetlerin devletçe arzulanandan fazla ya da az üretilmesi, ithal 

edilmesi ya da ihraç edilmesi durumunda, bu mal ve hizmetler üzerine 

özel tüketim vergisi getirilmek suretiyle bunların kullanımının kısılması 
ya da ikame malın bulunması durumunda talebin nisbi olarak 

ucuzlayan mallara kaydırılmasının sağlanması. Örneğin, toplum 

sağlığını tehdit eden tütün kullanımının kısılması amacıyla tütün ve 

tütün ürünleri üzerine özel tüketim vergisi getirilmesi ya da artan 
orandaki içki tüketimini kısmak ve talebin alkolsüz içeceklere 

kaydırılmasını sağlamak amacıyla, alkollü içkilere özel tüketim vergisi 

getirilmesi. 

• Belirli bazı kamu mal ve hizmetlerinden yararlanma bedeli olarak, harç, 

resim ya da şerefiye gibi vergi benzeri mali yükümlülüklerin 
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getirilmesinin güç ya da her hangi bir sebepten dolayı sakıncalı olması 
durumunda, o mal ya da hizmetin kullanımı için gerekli bir başka mal 
ya da hizmet üzerine özel tüketim vergisi getirilmek suretiyle diğer mal 
ya da hizmetin dolaylı yoldan vergilendirilmesi. Örneğin, karayollarının 
devletçe herhangi bir sebepten dolayı paralı hale getirilmesinin 
istenmemesi durumunda, otomobil yakıt ürünleri üzerine özel tüketim 
vergisi getirilmesi, bu karayollarından en çok yararlandığı 
farzedilebilecek kişilerin dolaylı olarak vergilendirilmesi sonucunu 

yaratır.5 

1.3. VERGİNİN KONUSU 

Genel olarak, üzerinden vergi alınan şey verginin konusunu 

oluşturmaktadır. Vergi konusu olabilecek şeyleri dört kategori etrafında 
toplayabiliriz: 

• Ekonomik değerler (mallar); 

• ekonomik ya da hukuki işlem, olgu ve eylemler; 
• taşıma, haberleşme, bankacılık ve sigortacılık gibi bir takım hizmetler; 

• bizzat insanın fiziksel varlığı ya da dahil olduğu sosyal sınıf (daha çok 

ilkel toplumlarda ve vergiciliğin ilk dönemlerinde rastlanmaktadır).6 

Her tür mal, hizmet, iktisadi ya da hukuki eylem, olgu ve işlem, genel 

olarak vergide olduğu gibi özel tüketim vergisinin de konusunu oluşturabilir. 

5 Özhan ULUATAM, Kamu Mâliyesi, 2. Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara, s.282 

6 TUNCER, a.g.e., s.5. 
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1.4. VERGİ MÜKELLEFİYETİ (YÜKÜMLÜLÜĞÜ) VE 
SORUMLULUĞU 

Genel anlamda, vergi kanunlarından kaynaklanan her tür vergi 
yükümlülüğüne vergi mükellefiyeti adı verilir. Vergi mükellefiyetinin en önemli 
kısmını belirli bir paranın ödenmesi oluşturur (maddi vergi mükellefiyeti). Ancak, 
vergi borcunun ödenmesi dışında da bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
gerekebilir. Bunlar daha çok defter tutmak, ya da vergi beyannamesi vermek gibi 
yükümlülüklerdir (şekli vergi mükellefiyeti).7 

Özel tüketim vergisinde vergi mükellefiyeti, vergi borcunun ödenmesini 
kapsadığı gibi, şekli bazı yükümlülükleri de kapsamaktadır. 

1.4.1. MÜKELLEF 

Mükellef, "kanunen üzerine düşen vergi mükellefiyetlerini yerine 

getirmekle sorumlu kişi" olarak tanımlanabilir. Ancak, uygulamada mükellef 

kavramı bir çok şekle dönüşmüştür. Bunlara kısaca değinmekte fayda vardır. 

1.4.1.1.KANUNİ MÜKELLEF 

Türk Vergi Usul Kanununun 8. maddesinin birinci paragrafı mükellefin 
tanımını yapmış olsa da, bu tanım aslında kanuni mükellefin tanımıdır. Buna 

göre kanuni mükellef, “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb 

eden gerçek veya tüzel kişidir.”8 

7 TUNCER, a.g.e , s 7-8 
8 10.1.1961 tarih ve 10703 - 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4.1.1961 tarih ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu. 
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1.4.1.2. VERGİ SORUMLUSU 

Türk Vergi Usul Kanununun 8. maddesinin ikinci paragrafında vergi 
sorumlusunun tanımı yapılmıştır. Buna göre vergi sorumlusu, “verginin 
ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhattap olan kişidir.” 

Vergi sorumlusu aslında vergi mükellefinin değişik bir halidir. Vergi 
sorumlusu da aynı vergi mükellefi gibi her tür vergi mükellefiyetini yerine 
getirmekle sorumludur. Ancak, aralarındaki en önemli fark, vergi sorumlusunun 
bu yükümlülükleri kendi nam ve hesabına değil, başkası nam ve hesabına 

yerine getirmesidir. 

1.4.1.3.ARACI MÜKELLEF 

Aracı mükellef kavramı da kanuni mükellef ve vergi sorumlusu 

kavramlarına çok yakın bir kavramdır. Ancak, aracı mükellef, vergi borcunu 

başkası nam ve hesabına değil kendi nam ve hesabına öder, daha sonra da 
yansıtma yoluyla başkalarına devreder, ithalatçının kendi nam ve hesabına 

ödediği gümrük resmini malın bedeline ekleyerek müşteriye yansıtması aracı 

mükellef için güzel bir örnektir. 

1.4.1.4. VERGİ YÜKLENİCİSİ YA DA TAŞIYICISI 

Vergi yüklenicisi kavramı hukuki bir kavram değildir. Ekonomik hayatta 

vergi mükellefi, ödemiş bulunduğu vergiyi, diğer bir anlatımla vergi yükünü, 

malın fiyatına dahil ederek üçüncü şahıslara yansıtır. İşte bu yansıtma sonucu 
vergi yükünü gerçekten üzerine yüklenen ya da taşıyan kişilere vergi yüklenicisi 

ya da taşıyanı adı verilir. 
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Özel tüketim vergisinde vergi mükellefi, bir malı ilk iktisab eden, ya da 
ithal mallar söz konusu olduğunda ithal edendir. Tüm dolaylı vergilerde olduğu 
gibi özel tüketim vergisinde de vergi yüklenicisi tüketicilerdir. 

1.5. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 

Vergiyi doğuran olay, dolaylı olarak vergi borcunu doğuran olaydır. Türk 

Vergi Usul Kanununun 19. maddesinin başlığı “Vergiyi doğuran olay" adını taşır 

ve “Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya 

hukuki olayın tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi 

borcunu teşkil eder." şeklinde devam eder. 

Özel tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay, malın ilk iktisabı, ya da 
teslimidir. 

1.6. İSTİSNA VE MUAFİYETLER 

Vergi konusu olan şeylerin tümünün veya teknik birimlerle ifade edilmiş 

bir kısmının vergi dışı bırakılmasına istisna denmektedir. Buna karşılık, vergi 

borcunun vergi öznesi (mükellef) bakımından belirtilmiş koşullar altında 
kaldırılmasına muafiyet (bağışıklık) adı verilir. 

Vergilendirmede, eşit dürümdakilerin eşit vergi ödemesi ilkesi geçerlidir 

(vergide yatay eşitlik ilkesi). Muafiyetler ve tüm mükelleflerin yararlanamayacağı 

türden istisnalar bu ilkeye getirilen sapmalardır. Buna rağmen devletler vergi 
muafiyet ve istisnalarını tanıma yoluna gitmektedir. Bunun başlıca sebepleri 

şunlardır: 

• Vergi adaletini sağlamak (örneğin, sakatların sağlamlara oranla ücret 

dengesinin sağlanması); 

14 



• iktisadi teşvikler (örneğin, bazı ekonomik faaliyetlerin bir devlette 

başlamasmının, gelişmesininin, ya da yok olmasının önlenmesinin 

sağlanması); 

• vergi idaresi bakımından kolaylık (örneğin, idari maliyetin yüksek ya da 
kaçakçılığın fazla olduğu vergi türlerinde vergi idaresine kolaylık 

sağlanması); 

• siyasi sebepler (örneğin, vergi muafiyet ve istisnalarının devlet 

yardımları maliyetleri kadar açık bir şekilde görülmemesi sebebiyle bu 

yoldan yardım sağlanması).9 

Özel tüketim vergisinde ihracat istisnası, diplomatik istisna ya da milli 
güvenlikten doğan istisnalar en çok görülen istisnalardır. Özel tüketim vergisinde 
genellikle muafiyet yoluna gidilmemektedir. 

1.7. MATRAH 

Vergi borcunun dayandığı temel, vergi borcunun matrahı olarak 

adlandırılır. Vergi matrahının belirli bir ağırlık, hacim ya da uzunluk ölçüsüne 

dayanması durumunda spesifik vergi; buna karşılık, belirli bir mal ya da hizmetin 

değerine dayanması durumunda ise ad valorem vergi söz konusudur. 

Özel tüketim vergisinde matrah, genellikle malın ilk teslimi, ilk iktisabı ya 
da ithal fiyatıdır. Tüm bunların dışında farklı ve özel matrah türleri de tespit 
edilebilir. 

9 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, Cilt 1, Altıncı Basılış, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 
1978, s.21 
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1.8. VERGİ ORANI YA DA TUTARI 

Uygulanacak olan vergi ad valorem İse, diğer bir anlatımla vergi belirli bir 
değer üzerinden alınacaksa, vergi borcu matrahın belirli bir oranı olarak 
hesaplanır. Buna vergi oranı adı verilir. Buna karşılık, uygulanacak olan vergi 
spesifik ise, diğer bir anlatımla vergi ağırlık, hacim, ya da uzunluk gibi belirli bir 
ölçü üzerinden alınacaksa, vergi borcu saptanan belirli bir vergi miktarı 
üzerinden hesaplanır. Buna da vergi tutarı adı verilir. 

Özel tüketim vergisinin spesifik ya da ad valorem karakterine göre, gerek 

vergi tutarı, gerek vergi oranı uygulanabilir. 

1.9. VERGİ BORCUNDA TESELSÜL (MÜTESELSİL 

SORUMLULUK) 

Vergi hukukunda müteselsil sorumluluk kanundan doğar. (Özel hukukta 

kanuni teselsülün yanında, iradi teselsül de bulunmaktadır.) Diğer bir anlatımla, 

bizzat vergi kanununun kendisi belirli bir vergi için birden fazla mükellefi 

müteselsilen sorumlu tutabilir. Buradaki teselsül sadece vergi borcunun 

ödenmesi ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda tüm şekil şartlarını da kapsar. 

Ancak, vergi cezalarında, cezaların şahsiliği ilkesinden dolayı, cezanın sadece 

o kişi adına kesilmesi gerekmektedir. Bazı mali kanunlar teselsülün geçerli 

olmayacağını hüküm altına alabilir. 

Türk mali sisteminde teselsül ile ilgili genel bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu nedenle vergi kanunlarındaki özel hükümlere bakmak gerekmektedir.10 Diğer 

10 Akit ERGİNAY, Vergi Hukuku İlkeleri, Vergi Tekniği, Türk Vergi Sistemi, 11. Baskı, Turhan 
Kitabevi, Ankara, 1984, s.72-74. 
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vergi kanunlarında olduğu gibi, özel tüketim vergisi kanunlarıyla da müteselsil 

sorumluluk getirilebilir. 

1.10. VERGİLENDİRME YETKİSİNİN ULUSLARARASI 

SINIRLARI 

Vergilendirme yetkisi devletlerin egemenlik yetkilerinden bir tanesi olarak 

kabul edilir. Bu nedenle devletler, vergilendirme yetkilerini uluslararası 
ilişkilerindeki çıkarları doğrultusunda, bağımsız ve özgür bir şekilde kullanmak 
eğilimindedir. 

Devletlerin vergilendirme yetkilerini kendi iradeleri sonucunda 

sınırlandırmaları, onların egemenliklerinin sınırlandırıldığı anlamına gelmez. 

Aksine, bu sınırlıandırma kendi mali egemenliklerinin doğal bir sonucudur. Buna 
karşılık, egemeni bir devletin vergilendirme yetkilerinin başka bir devlet, örgüt ya 
da kurum tarafımdan zorla, ya da örtülü olarak sınırlandırılması, mali egemenliğin 
yokluğu anlamıma gelir ki bu da artık egemen bir devletten bahsedilemeyeceği 

sonucuna yol açar. 

Devletlerarası hukuk kuralları gereğince, bir devletin kendi coğrafi sınırları 

dışında vergi yasalarını uygulaması olanaksızdır. Diğer bir anlatımla, bir ülkenin 

coğrafi sınırları, aynı zamanda o ülkenin mali sınırlarıdır. Ancak, egemen 
devletlerin mali sınırları üzerinde serbestçe vergilendirme yetkilerini kullanmaları 
bazeı, sorun yaratabilir. Çünkü, devletler kendi mali sınırları içerisinde 

vergilendirme yetkilerini kullanırken, ister istemez kendi coğrafi sınırları içinde 
bulunan yabancılara karşı da bu yetkilerini kullanmak isteyecektir. Söz konusu 
yabancıların vatandaşlık bağıyla bağlı bulunduğu devlet de bu kişiler üzerinde 
vergilendirme yetkisini kullanmak istediği takdirde (devletlerin vatandaşlık 
bağından doğan kişisel yetkisi), vergilendirme yetkisinin kullanlması, devletler 



arasında çeşitli anlaşmazlıkların doğmasına yol açabilir. Devletler arasındaki bu 

anlaşmazlıklarda uluslararası çifte vergilendirme sorunlarına yol açar. 

Uluslararası çifte vergilendirme hukuki ve ekonomik olarak 
gerçekleşebilir. Hukuki anlamda uluslararası çifte vergilendirme, birden fazla 
devletin vergilendirmede değişik ilkeleri kabul etmesinden kaynaklanır. Örneğin, 
bir kişi vergilendirmede ikamet ilkesini kabul eden bir ülkede yerleşmiş, buna 
karşılık, kaynak ilkesini kabul eden bir ülkedeki ekonomik faaliyeti sonucunda 

gelir elde etmişse, her iki devletin de vergilendirme yetkisi vardır. Bu da hukuki 

anlamda uluslararası çifte vergilendirmeye yol açar. 

Ekonomik anlamda uluslararası çifte vergilendirme ise, aynı vergi konusu 

üzerinden, birden fazla kişinin, birden fazla devlet tarafından vergi yükümlüsü 

olarak tutulmasından kaynaklanır. Örneğin, başka bir ülkede ikamet etmekte 
olan eski karısına nafaka ödeyen koca, bu nafakayı ikamet ettiği ülkesinde 
gelirinden düşemiyor, buna karşılık kadının ikamet ettiği ülke nafakayı gelir 
olarak vergilendiriyorsa, ekonomik anlamda çifte vergilendirme meydana gelir 

Devletlerin hukuki anlamda çifte vergilendirmeyi önleyebilmesi için 

vergilendirme yetkilerini sınırlandırmaları, ekonomik anlamda çifte 
vergilendirmeyi önleyebilmek için de vergi sistemlerini belli ölçülerde 
uyumlaştırmaları gerekmektedir.11 

1.10.1. ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA SINIRLANDIRMA 

Devletlerin, kendi vergilendirme yetkilerini tek başına sınırlandırması, 

uluslararsı çifte vergilendirmenin tamamen ortadan kaldırmasına yetmemektedir. 

Bu nedenle devletler, uluslararası anlaşmalarla karşılıklı olarak vergilendirme 

11 ÖNCEL, ÇAĞAN, KUMRULU, a.g.e., s.78. 
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yetkilerinin sınırlandırılması yoluna gitmektedir. Sadece uluslararası çifte 
vergilendirmenin önlenmesi amacıyla değil, vergi idareleri arasında işbirliği ve 

uluslararası alanda vergi kaçakçılığının önlenmesi amaçlarıyla da uluslararası 

anlaşmalar yapılmaktadır. Bu uluslararası anlaşmalar, genellikle iki taraflı olarak 

akdedilmekle birlikte, çok taraflı olarak da akdedildikleri görülmektedir. 

1.10.2. ULUSLARARASI VE ULUSLARÜSTÜ BÜTÜNLEŞMELERE 
ÜYELİKTEN KAYNAKLANAN SINIRLANDIRMALAR 

Vergilendirme yetkisi sadece uluslararası anlaşmalarla değil, aynı 

zamanda uluslararası ve uluslarüstü bütünleşmelere üye olunarak da 

sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlandırma, vergilendirme yetkisinin karşılıklı olarak 
kullanılmasından vazgeçilmesi ya da bütünleşme ile oluşturulan kurumlara 
devredilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 

Ekonomik bütünleşme bir süreçtir. Bu süreç, ekonomik bütünleşmeye 
taraf olan develetierin iradelerine göre çeşitli aşamalara ulaşabilmektedir. 

Ekonomik bütünleşme aşamalarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmak 
mümkündür: 

• Ekonomik işbirliği anlaşması (üye ülkeler arası ticaret hacminin 
artırılması, ticaret üzerindeki engellerin azaltılması ya da tamamen 

Ortadan kaldırılması amacını güden anlaşmalar); 
• serbest tiıcaret bölgesi (üye ülkelerce üretilen malların ticaretinin 

tümüyle serbest hale getirilmesini amaçlayan anlaşmalar); 
• gümrük birliği (her tür ticari engelin kaldırılması yanında, birlik dışı 

ülkelere de ortak bir dış tarifenin uygulanmasını amaçlayan 
anlaşmalar); 

• ortak pazar (malların serbest dolaşımının yanısıra, üretim faktörlerine 

de serbest dolaşım sağlanmasını amaçlayan anlaşmalar); 
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• ekonomik birlik (serbest dolaşımların yanısıra, ekonomi politikalarında 
yaklaştırma, makro ekonomi ve para politikaları ile gelirin yeniden 
bölüşümü politikalarında ileri derecede eşgüdüm sağlanması ve hatta 

uyumlaştırılması amacını güden anlaşmalar); 

• ekonomik ve parasal birlik (ekonomik birliğin yanısıra, ulusal paraların 

tam ve geri dönülmez biçimde konvertibl oluşunun garanti edilmesi, 

birlik içinde sermaye hareketlerinin tümüyle serbestleştirilmesi, mali 

piyasaların bütünleşmesi, ulusal paralar arasındaki dalgalanma 

marjlarının ortadan kaldırılması ve döviz kuru paritelerinin geri 

dönülmez biçimde kitlenmesini öngören anlaşmalar); 12 
• Tam ekonomik bütünleşme (ekonomik ve parasal birliğin dışında, her 

türlü ekonomi politikalarının tamamıyla birleştirilmesi ve belki de siyasi 

birliğin sağlanmasını öngören anlaşmalar). 

Bu aşamaların daha ilkinde bile, ülkeler arası ticaret üzerinde bulunan 

engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması amacı bulunduğu için, 
vergilendirme yetkisinin mutlaka sınırlandırılması gerekmektedir. Çünkü, ithalat 
üzerinden alınan gümrük vergileri, ticaret üzerindeki en önemli engel olarak 

görülmektedir. 

ikinci aşama olan serbest ticaret bölgesinde, gümrük vergilerinin 
tamamının kaldırılmış olması yanında, gümrük vergilerine getirilen eş etkili 
vergilerin de kaldırılmış olması gerekmektedir. Bu da. daha ileri bir vergilendirme 

sınırlandırmasını gerektirir. 

Üçüncü aşama olan gümrük birliğinde bütünleşme çok daha ileridir. Bu 

nedenle vergilendirme yetkisi üzerindeki sınırlamalar da daha ileri boyuttadır. 

Burada artık gümrük vergisi ve eş etkili vergilerin kaldırılması ile yetinilmemekte, 

12 Ahmet GÖKDERE, Avrupa Topluluğu ve Türkiye ile İlişkileri, 2. Baskı, A.Ü. ATAUM yayınları, 
Ankara, 1991, s.23-38. 
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aynı zamanda üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulanmaktadır. 

Bunun vergilendirme açısından anlamı şudur: Birliğe üye devletler artık tek 
başlarına gümrük vergilerini belirleyemeyecek, ancak onlar adına uluslarüstü bir 

kuruluşun belirlediği ortak tarife tüm üye devletlerce uygulanacaktır. 

ilk iki aşamada, devletler kendi vergilendirme yetkilerini yine kendileri 

sınırlandırdıkları için egemenlik açısından ortada bir sorun gözükmemektedir. 

Ancak, üçüncü aşama olan gümrük birliğinde, egemen devletlerin yerine başka 
bir kuruluş vergilendirme yetkisini kullanmakta, egemen devletler de buna 
uymaktadır. Söz konusu edilen durum, bizim anladığımız anlamda egemen 
devlet kavramıyla bağdaşmamaktadır. 

Üçüncü aşama olan gümrük birliğinden sonraki aşamalar, bütünleşme 

açısından çok daha ileri aşamalardır. Ancak, bu aşamalar, Avrupa Topluluğu 

deneyiminden esinlenerek ortaya çıkan ampirik yaklaşımlardır ve henüz gerçek 

hayatta başka örnekleri bulunmamaktadır. Fakat, bu aşamaların bütünleşme 

açısından çok daha derinlere inmesi, vergilendirme yetkisi ve dolayısıyla 
egemenlik açısından da çok daha ileri sınırlandırmalara tabi olunmasını 

gerektirir. 

1.10.3. AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ SÜRECİNDE VERGİ POLİTİKASI 

Uluslararası bütünleşme aşamalarının tamamında vergi ve vergilendirme 

yetkisi büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü, gerek vergiler, gerek vergilendirme 

yetkisinin kullanılması mali engellere yol açabilmektedir. Mali engeller ise 
uluslararası ticarete getirilebilecek ilk akla gelen kısıtlamadır. 

İşte bu sebeplerden dolayı, uluslarüstü bir kuruluş olan Avrupa Topluluğu, 
mali engellerin kaldırılması için büyük çaba sarf etmiş ve üye ülkeler arası mali 

sistemlerin yaklaştırılması ya da uyumlaştırılması yoluna gitmiştir. Buna 
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rağmen, gerek üye ülkeler arasındaki mali sistemlerin farklılığı ve karmaşıklığı, 

gerek üye devletlerin vergilendirme gibi bir egemenlik yetkisini başka kuruluşlara 
devretmekte istekli olmaması fazla yol alınamamasına yol açmıştır. Avrupa 
Topluluğu da vergi politikasını bütünleşme aşamasında ikincil bir politika olarak 
kabul etmiştir. Nitekim, Roma Antlaşmasının vergi ile ilgili hükümleri (md. 95 - 

99), Avrupa Topluluğunun temel ilkeleri arasında değil, “Topluluğun Politikası” 

başlıklı üçüncü kısmında ve rekabet kurallarından hemen sonra yer almaktadır. 

Yine, Roma Antlaşması, Avrupa Topluluğunun önemli politikalarını ortak politika 
olarak sayarken (örneğin ortak tarım politikası ya da ortak taşımacılık politikası), 
maliye politikasını ortak politika olarak saymamıştır.13 

Avrupa Topluluğu, vergilendirme alanının tamamında değil, daha çok 
uluslararası mal ticaretini etkileyen alanlarda çalışmalarını ilerletmiştir. Konuya 
bu açıdan bakıldığında dolaysız vergilerle dolaylı vergileri birbirinden ayırmak 
gerekir. Çünkü, dolaysız vergilerin üretim unsurlarının gelirlerinde azalmaya yol 
açtığı ve fiyatlara yansımadığı kabul edilirken, dolaylı vergilerin bizzat üzerine 

konuldukları mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttırdığı kabul edilmektedir.14 işte 
dolaylı vergilerin mal ve hizmetlerin maliyetlerini doğrudan arttırması ve 
dolayısıyla uluslararası mal ticaretini etkilemesi, Topluluğun bu alandaki 
yaklaştırma ve uyumlaştırma çalışmalarını hızlandırmasına yol açmıştır. 

Yine, dolaylı vergilerin malların serbest dolaşımı ile yakından ilgili olması, 

buna karşılık dolaysız vergilerin daha çok hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin 
serbest dolaşımını ilgilendirmesi bu yaklaşımın bir sonucudur. 

Avrupa Topluluğu bütünleşmesinin başlangıcında, muamele vergilerinin 

ve özel tüketim vergilerinin üye devletler arası ticareti, kurumlar vergisinin de 

13 Naml ÇAĞAN, Avrupa Topluluğu Vergi Politikasının Hukuki çerçevesi, A.Ü. ATAUM yayınları, 
2. Baskı, Ankara, 1991, s. 11 

14 GÖKDERE, a.g.e., s.145. 
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üye devletler arasındaki sermaye hareketlerini engellediği düşünülmüştür. Bu 
nedenle söz konusu alanların uyumlaştırma kapsamına alınması 

kararlaştırılmıştır. Buna karşılık, gelir vergisinin sermaye ve işgücü hareketlerini 
engellemekle birlikte üye devletlerin ulusal yetki alanlarında bırakılması uygun 

görülmüştür. 

AT Komisyonu, 1960 yılında, Toplulukta mali sorunların incelenmesi için 
Fritz Neumark başkanlığında bir komiteyi rapor hazırlamakla görevlendirmiştir. 

Bu komite, Komisyona belli önerilede bulunmuştur. Önerilere göre, iç pazar 
özellikleri bulunan bir ortak pazar kurulması ve Topluluk içinde serbest rekabetin 
gerçekleştirilmesi amacıyla, üye devletler arasında gümrük sınırlarının yanı sıra 
vergi sınırlarının da kaldırılması gerekmektedir. Yine komite, çeşitli muamele 

vergisi sistemlerini inceleyerek, Toplulukta, uluslararası ticarette tarafsız olan 

saydam katma değer vergisi sisteminin kabul edilmesini önermiştir. Kabul 

edilecek olan katma değer vergisi sistemi, yatırım harcamalarını vergi dışı 

bırakan “tüketim tipi’’ bir sistem olmalıdır. Ayrıca, katma değer vergisinin 
matrahının ve oranının her üye devlette aynı olması önerilmektedir. 

Son olarak komite, Topluluk içinde, dolaylı vergiler alanında “varış 
ülkesinde vergilendirme ilkesi” yerine, “çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi”nin 
kabul edilmesini önermiş ve bu önerilerin benimsenerek uygulanması halinde 
Topluluk içinde vergi sınırlamalarının kaldırılabileceğini ileri sürmüştür. 

Komisyon, komitenin önerilerinin önemli bir bölümünü benimsemekle 

birlikte, dolaylı vergilendirmede çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi yerine, Roma 

Antlaşması ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) metnine 
uygun olan ve üye devletlerin tepkisini daha az çekecek olan varış ülkesinde 
vergilendirme ilkesini kabul etmiştir. Yine Komisyon, kısa vadede katma değer 
vergisi matrahının uyumlaştırılmasını kabul etmekle birlikte, oranların 
eşitlenmesi konusunu derhal ele almamıştır. Komisyon, komitenin önerileri 

ışığında, muamele vergileri alanındaki uyumlaştırma çalışmalarına 1962 yılında 
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başlamıştır. Bu çalışmalar, 1973 yılında altı kurucu üye devletin15 katma değer 

vergisi sistemini ortak muamele vergisi olarak kabul etmesiyle devam etmiştir. 

Özel tüketim vergisi ise, uyumlaştırma için seçilen ikinci alan olmuştur.16 

15 Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, 
16 ÇAĞAN, a.g.e , s.19-20. 
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2. AVRUPA TOPLULUĞUNDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİSTEMİ 

2.1. UYUMLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ ÖZEL TÜKETİM 
VERGİLERİ 

2.1.1. ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNDE UYUMLAŞTIRMA GEREĞİ 

Vergi sınırlarının özel gider vergileri açısından sürmekte olduğu bir 
sistemde, bu sınırları tek başına katma değer vergisi yönünden kaldırmanın hiç 
bir anlamı yoktur. Hatta denilebilir ki, özel tüketim vergisinde uyum sağlanması 
gereği, katma değer vergisinden daha büyüktür. Çünkü, akaryakıt ve alkol gibi 
özel tüketim vergisine tabi malların bir kısmı aynı zamanda sanayi hammaddesi 
olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, sanayide kullanılan bu mallar üzerine 

getirilen özel vergiler, sadece özel tüketim vergisi olarak kalmamakta, aynı 
zamanda birer üretim vergisine dönüşmektedir. Böylece, özel tüketim vergisi 
oranlarının farklılığı, fiyatların farklı şekilde oluşmasına neden olacak, bu da 

mallar arasındaki rekabet eşitliğini bozacaktır. 

Öte yandan, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi matrahına dahil 

edildiğinden, özel tüketim vergisi oranlarındaki farklılıklar, malların fiyatlarının da 

farklı oluşmasına neden olur. Bu da üye devlet malları arasında rekabet eşitliğini 

bozucu bir başka etken olarak rol oynar. 

Katma değer vergisinde, malların ihracı sırasında verginin iadesi sistemi 
geçerlidir. Ancak, özel tüketim vergisinde, katma değer vergisinin aksine vergi 
iadesi sistemi bulunmamaktadır. Çünkü özel tüketim vergisi, son satıştan bir 

önceki üretim aşamasında alınan bir toplu gider vergisi türü olduğundan, bu 

25 



vergilerin hammadde veya yarı mamül üzerindeki yükü kesin olarak 
belirlenemez. 17 

Nihayet, gümrük birliği açısından da özel tüketim vergilerinde belirli bir 
ölçüye kadar uyum sağlanması zorunluluğu vardır. Çünkü gümrük birliklerinde, 
gümrük vergilerinin kaldırılmasından doğan boşluğun iç hukuki düzenlemelerle 
doldurulması yasaklanmıştır. Nitekim, özel tüketim vergisi kanunları iç hukuki 
düzenlemelerdir ve bu düzenlemeler ile gümrük vergilerine eş etkili vergiler 
getirilemez. Diğer bir anlatımla, mallar arasında rekabet eşitliği ve serbest 
dolaşım ilkesini zedeleyecek şekilde yerli malları ithal mallar karşısında koruyan 
özel tüketim vergileri getirilemez. 

Özel tüketim vergilerinin uyumlaştırılması gereği kadar, bu işi başarmanın 
güçlüğü de katma değer vergisinden büyüktür. Özel tüketim vergileri bol gelir 
sağlamaya yönelik vergiler olduğundan, bu vergiler arasındaki oran farklılıkları 

katma değer vergisine nazaran daha büyüktür. Ayrıca, özel tüketim vergisine 

konu olan mallar hakkındaki değer hükümleri de ülkeden ülkeye değişmekte 

olup, bütün üye devletler için geçerli bir görüşe varmak zordur. Örneğin, 
İngiltere’de toplum sağlığı gerekçeleri ileri sürülerek tütün ve tütün mamülleri 
üzerindeki özel tüketim vergisi oranları yüksek tutulmak istenirken, 

Yunanistan'da aksine bu oranlar daha düşük tutulmak istenmektedir. Bunda 
Yunanistan’ın bir tütün ihracatçısı olması önemli bir gerekçe olmaktadır. 

Yine, bira ya da şarabın lüks mal sayılıp sayılamayacağı, ya da madeni 
yağlar (mineral oils) yerine daha ucuz enerji kaynakları kullanmanın vergiler 

yoluyla özendirilip özendirilemeyeceği gibi soruların cevapları da ülkeden ülkeye 

değişmektedir. 

17 DPT, Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu Raporları, Kasım 1995. 
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Anılan güçlüğe rağmen, Avrupa Topluluğunda özel tüketim vergisinin 
uyumlaştırılması çalışmaları oldukça erken tarihlerde başlamıştır. Özel tüketim 
vergisi alanında yaşanan ilk gelişme, 1970 tarihinde çıkarılan bir Konsey ilke 
Kararına (Council Resolution) dayanır.18 Bu ilke Kararı, işlenmiş tütüm 
ürünlerinin tüketimine yönelik vergiler hakkındadır. Buna göre, taraflar, 1 Ocak 
1971 tarihinden önce bir direktif (directive) kabul edecek ve bu direktif işlenmiş 

tütün ürünleri üzerine uyumlaştırılmış bir dolaylı vergi getirilmesini 
düzenleyecektir. 

Topluluk hukukunda ilke kararları, bağlayıcı hükümler getirilebilen hukuki 
kaynaklardan değildir. Taraflar, gerekçelerini ortaya koymak suretiyle ilke 
kararlarına uymayabilir. Ancak, yine de bir ilk adım oluşturması nedeniyle bu ilke 
kararı büyük önem taşımaktadır. 

Nitekim atılan bu ilk adımdan sonra, 1972 yılında çıkarılan bir Konsey 

direktifi15 ile işlenmiş tütün ürünleri üzerinden alınan vergilerin uyumlaştırılması 
yoluna gidilmiştir. 1992 yılına gelinceye kadar işlenmiş tütün ürünleri dışındaki 
ürünlere uygulanacak özel tüketim vergilerinde her hangi bir çalışma 
yapılamamış ya da Komisyon tarafından yapılan çalışmalar, Konsey’de bir türlü 

kabul görmemiştir. 

1.1.1993 tarihinde, iç pazarın oluşturulabilmesi ve sınırların 

kaldırılabilmesi amacıyla, Konsey, özellikle 1992 yılında hızla çalışmalara 

başlamış ve bir dizi direktif ve tüzük çıkarmıştır. Bugün de yürürlükte olan bu 
düzenlemeler ile sadece işlenmiş tütün ürünleri değil, alkol ve alkollü içkiler, bira, 

şarap ve madeni yağlar da uyumlaştırma kapsamına alınmıştır. 8u ürünlerde 
uyumiaştırma yoluna gidilmesinin sebebi, toplam özel tüketim vergisi hasılatının 
önemli bir kısmının bu vergilerden sağlanmasıdır. (TABLO 1) 

1f OJ C 050 28.04.70 p.1 

19 OJ L 303 31.12.72 p 1 
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Uyumlaştırma kapsamı dışında kalan özel tüketim vergileri, farklı üye 
devletlerde çok çeşitli isimler altında uygulanmaktadır. Örneğin, Belçika’da 
kahve ve şeker, Danimarka’da kahve, çay, çikolata ve şekerleme türlen, 
Almanya’da kahve, çay, şeker, tuz ve aydınlatma aletleri ve ampülier, 
Yunanistan'da malt, Fransa’da şeker, İtalya’da kahve, kakao, kibrit, şeker ve 
bazı tohum yağları, Lüksemburg’da kahve ve Hollanda’da şeker üzerinden özel 
tüketim vergisi ya da özel tüketim vergisi niteliğine sahip tüketim vergileri 
alınmaktadır. 

Üye devletlerin yetki alanına bırakılmış olan uyumlaştırma kapsamı 

dışındaki vergilerin düzenlenmesinde ülkeler kural olarak serbestir. Ancak, 

Roma Antlaşmanın ilkeleri bu alanda belli sınırlamalar getirmektedir. Söz 

konusu Antlaşmanın 95. maddesi bu açıdan büyük bir önem taşımaktadır. 

Roma Antlaşmasının 95. maddesi şöyle demektedir: 

“Hiçbir üye devlet diğer üye devletlerin ürünlerine, kendi benzer 

ürünlerine dolaysız veya dolaylı olarak uyguladığından daha yüksek herhangi bir 

iç vergiyi dolaysız veya dolaylı olarak koyamaz. 

Ayrıca hiçbir üye devlet diğer üye devletlerin ürünleiine, diğer ürünlere 
dolaylı koruma sağlayacak nitelikte herhangi bir iç vergi uygulayamaz.” 

Buna göre üye devletler, kendi hükümranlık alanlarında, belli ekonomik 
ve sosyal amaçlarla uyumlaştırma dışı özel tüketim vergileri koyarken; 

• gümrük vergilerine eş etkili vergi getirmemeli; 

• bu vergiler bir iç vergi olarak uygulanmalı, diğer bir anlatımla hem yerli 

hem de ithal ürünlere uygulanabilir olmalı; 

• vergiler, yerli ve benzeri ithal ürünler arasında ayırımcı nitelikler 

taşımamalı; 

28 



• ve vergiler, ikame (rakip) ürünlere koruma sağlayıcı özelliklere sahip 
olmamalıdır. 

Ancak, Topluluk üyesi olmayan devletlerden ithal edilecek olan ürünlere 

95 madde hükümleri uygulanmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, üye devletler, diğer 

uluslararası anlaşmaların kısıtlamaları çerçevesinde, üçüncü devletlerden ithal 

ettikleri ürünlere diledikleri özel tüketim vergilerini uygulamakta serbestir. 

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, uyumlaştırma konusu yapılmayan 
vergiler konusunda, üye devletler arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde 
Roma Antlaşmasının ilke ve hükümlerini göz önünde bulundurmakta ve 

uygulamayı yönlendirmektedir. 

Uyumlaştırma kapsamı dışında kalan özel tüketim vergilerinde Adalet 

Divanının dikkat ettiği bir diğer önemli konu verginin kapsamıdır. Şöyle ki, 
Avrupa Topluluğu üyesi devletlerde öze! tüketim vergileri, gerçekten spesifik 
olarak bir kaç ürünü kapsamına almaktadır. Çünkü, Altıncı Katma Değer Vergisi 
Direktifinin20 33. maddesi, genel gider vergisi niteliğinde vergi getirilmesini 
yasaklamaktadır. Özel tüketim vergisi kapsamının olması gerekenden geniş 
tutulması, Avrupa Topluluğunun genel gider vergisi olan katma değer vergisine 
ek başka bir genel gider vergisi sayılması olasılığını yaratmaktadır. 

2.1.2. AVRUPA TOPLULUĞUNUN YÜRÜRLÜKTEKİ 

UYUMLAŞTIRILMIŞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİSTEMİ 

Avrupa Topluluğunun uyumlaştırılmış özel tüketim vergisi sistemi, üç 
temel üzerine kurulmuştur: 

20 17.5.1977 tarih ve 77/388/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 145 13.06.77 p 1). 
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• 25.2.1992 tarih ve 92/12/EEC sayılı Konsey Direktifi.21 “Yatay Direktif 
(Horizontal Directive) olarak da adlandırılan bu Direktif, özel tüketim 

vergisi konusunda genel düzenlemeler getirir. 

• Madeni yağlar22, alkol ve alkollü içkiler23 ve işlenmiş tütün ürünlerini24 
uyumlaştıran üç direktif. “Yapı direktifleri” (Structure Directives) olarak 

da adlandırılan bu direktifler, kapsam içindeki ürünlere, özel tüketim 

vergisinin nasıl uygulanacağını düzenler. 

• Madeni yağlar,25 alkol ve alkollü içkiler,26 sigaralar 27 ve sigaralar 
dışında kalan işlenmiş tütün28 ürünlerinin oranlarını uyumlaştıran dört 
direktif. “Oran direktifleri” (Directives on Rates) olarak da adlandırılan 

bu direktifler, kapsam içinde bulunan ürünlere uygulanacak olan özel 

tüketim vergilerinin vergi oranlarını düzenler.29 

2.1.2.1. YATAY DİREKTİF 

Bu Direktif, katma değer vergisi ve Topluluk tarafından öngörülen vergiler 
hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve diğer dolaylı vergilerle vergilendirilen 

ürünler hakkındaki düzenlemeleri kapsamaktadır. Buna karşılık, vergilerin 

21 25.2.92 tarih ve 92/12/EEC sayılı Direktif (OJ L 076 23 03.92 p.1). 
(OJ L 390 31.12.92 p.124) ve (OJ L 365 31.12.94 p 46) ile değiştirilmiş. 

22 19 10.92 tarih ve 92/81/EEC sayılı Direktif (OJ L 316 31.10.92 p 12). 
(OJ l 390 31.12.92 p 124) ve (OJ L 365 31,12.94 p.46) ile değiştirilmiş 

23 19 10.92 tarih ve 92/83/EEC sayılı Direktif (OJ L 316 31.10.92 p 21). 

24 19 10 92 tarih ve 92/78/EEC sayılı Direktif (OJ L 316 31 10.92 p.5). 

25 19.10.92 tarih ve 92/82/EEC sayılı Direktif (OJ L 316 31.10.92 p.19), 
(OJ L 365 31.12.94 p.46) ile değiştirilmiş 

26 19.10.92 tarih ve 92/84/EEC sayılı Direktif (OJ L 316 31.10.92 p 29). 
27 19.10.92 tarih ve 92/79/EEC sayılı Direktif (OJ L 316 31.10.92 p.8). 

28 19.10.92 tarih ve 92/80/EEC sayılı Direktif (OJ L 316 31 10.92 p.10). 
29 Ben TERRA, Peier VVATTEL, European Tax Law, Kluwer Law and Taxation Publishers, 
Deventer/Boston, 1993, s.145-146 
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yapıları ve oranları bu direktif kapsamı dışında bırakılmış ve başka direktiflerde 

ele alınmıştır. Gerek Yatay Direktif, gerek vergilerin yapıları ve oranlarını 
düzenleyen direktifler, Topluluk düzeyinde ve her bir üye devlette 

uygulanmaktadır. 

2.1.2.1.1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE KONU OLAN ÜRÜNLER 

Yatay Dirketif aşağıdaki ürünlere uygulanır: 

• Madeni yağlar: 
• alkol ve alkollü içkiler; 

• işlenmiş tütün ürünleri. 

Üye devletler, özel bir amaca yönelik olarak (örneğin çevrenin 
korunması), yukarıda sayılan ürünlere, özel tüketim vergisi dışında dolaylı 
vergiler de getirebilir. Fakat, bu durumda getirilecek olan dolaylı vergiler, gerek 
özel tüketim vergisi, gerek katma değer vergisinin vergilendirme kurallarına 
aykırı olmamalıdır. (TABLO 2-3) 

Yine üye devletler, vergi matrahının tayini, verginin hesaplanması, vergiyi 
doğuran olay ve verginin tahsili konularında Toplulukta uygulanan kurallarla 

uyum içinde olmak şartıyla, yukarıdaki liste dışında kalan ürünlere de özel 

tüketim vergisi, ya da özel tüketim vergisi dışında kalan dolaylı vergiler 
getirebilme hakkına sahiptir. Ancak, bu durumda getirilecek olan vergiler, üye 

devletler arası ticarete yeni sınır formaliteleri getirici özellikler taşımamalıdır. 

Üye devletler, hizmet sunumuna da vergi getirebime hakkına sahiptir. 
Ancak, getirilecek olan vergiler, katma değer vergisi karakterine sahip olmamalı 
ve özel tüketim vergisine konu olan ürünlerle bağlantılı olmalıdır. 
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2.1.2.1.2. VERGİNİN KONUSU VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 

Yatay Direktife göre özel tüketim vergisinin konusu, kapsam içindeki 
malların üretimi ya da Topluluk içine ithalidir. 

Vergi kapsamı içinde yer alan ürünlerin tüketime sunulması, vergiyi 

doğuran olaydır. Ancak, bir ürün, bir üye devlette tüketime sunulmuş olmasına 

rağmen, ticari amaçlarla başka bir üye devlette tüketime sunulmak üzere elde 

bulunduruluyorsa, ilgili ürün, ikinci üye devlette vergilendirilecektir. Buna karşılık, 

bireysel ve kendilerinin kullanımı için alınıp, yine kendileri tarafından sınırdan 

geçirilen ürünler, satın alma işleminin gerçekleştiği ülkede vergilendirilir. Bu 
drumda, bir ürünün bireysel ya da ticari olarak getirilip getirilmediğinin tespit 

edilmesi gerekmektedir. Bunun tespit edilebilmesi için üye devletlere bazı 

kriterler getirilmiştir. Bu kriterler aşağıda sayılmıştır: 

• Ürünleri elinde bulunduran kişinin ticari durumu ve ürünleri elinde 
bulundurma sebebi; 

• ürünlerin bulunduğu yer ve mümkünse hangi tür taşımacılığın 

kullanıdığının tespiti; 

• mevcutsa ilgili ürünlerin dokümanlarının incelenmesi; 

• ürünlerin doğal yapılarının incelenmesi; 

• ürünlerin miktarına bakılması. 

Getirilen kriterlere rağmen bazı yol gösterici ölçüler daha mevcuttur. Buna 

göre, aşağıda belirtilen miktarlardan az olan ürünler mutlaka bireysel kullanım 
olarak adlandırılır. 

Tütün ürünlerinde; 

• sigaralar 800 adet 

• sigarillolar (her biri 3 gramı geçmeyen purolar) 400 adet 



• purolar 

• içilecek tütün 

200 adet 

1 Kg 

Alkollü içkilerde; 

•alkollü içecekler 

•ara ürünler 

10 litre 

20 litre 

•şaraplar (maksimum 60 litre köpüklü şaraplar dahil) 90 litre 
•biralar 10 litre 

Madeni yağlarda ise daha farklı bir ölçüt getirilmiştir. Bu ölçüt madeni 

yağın taşınış şeklidir. Buna göre, madeni yağ tipik bir şekilde (aracın deposu ya 

da yedek deposunda) taşınıyorsa, vergilendirme satın alınan ülkede 
yapılacaktır. Ancak, madeni yağ atipik bir şekilde taşınıyorsa, vergilendirme bu 
madeni yağın tüketileceği üye devlette yapılacaktır. 

2.1.2.1.3.MALLARIN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE STOKLANMASI 

Üye devletler, özel tüketim vergisine konu olan malların üretimi, 
işlenmesi ve elde bulundurulması ile ilgili kuralları kendisi yürürlüğe koyar. 
Ancak, üretildiği halde henüz tüketime sunulmayıp elde bulundurulan ve 
dolayısıyla vergisi ödenmemiş olan ürünler vergi antrepolarında muhafaza edilir. 

Bu ürünler, tüketime sunulacak diğer üye devletlerde vergilendirilir. Üye 
devletlerin yetkili kuruluşları gerekli yetkiyi vermediği sürece, bir vergi 
antreposunun açılm ası ve işletilmesi mümkün değildir. 

Bir vergi antreposu, aşağıda sayılan şartları taşımalıdır; 

• Özel tüketim vergisine konu olan ürünlerin taşınması konusunda 

garanti sağlanması; 
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• gerektiği zaman özel tüketim vergisine konu olan ürünlerin üretimi, 
işlenmesi ve elde bulundurulması konusunda garanti sağlanması; 

• antreponun bulunduğu üye devlet mevzuatına göre istenen 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 

• stok ve ürün hareketi defterlerinin tutulması; 

• ihtiyaç halinde gerekli ürünlerin sağlanması; 
• her tür kontrolün ve özellikle stok kontrollerinin yapılması. 

Yetkilendirilmiş antrepolar, malların elde bulundurulması (askı süresi) 
sırasında, öngörülemeyen olaylar ve mücbir sebeplerden doğan eksilmelerin 
vergilendirilmesinden müstesnadır. Yine, askı süresinde ürünlerin doğasından 
kaynaklanan üretim, işleme, taşınma ve depolama kayıpları da vergilendirilmez. 

Her üye devlet, bu istisnaların ne tür şartlarda sağlanacağı konusunda gerekli 

düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

Yukarıda bahsedilen istisnalar dışında oluşan eksilmeler üye devlet 

mevzuatına uygun olarak vergilendirilir. Vergilendirme, eksilmenin gerçekleştiği 

ya da gerekirse eksilmenin tespit edilebildiği zamanda yapılır. 

2.1.2.1.4. ÜRÜNLERİN DOLAŞIMI 

Vergisi ödenmemiş ve antrepolarda bulunan (askıda olan) ürünlerin 

dolaşımı ancak antrepolar arasında mümkündür. Bu anlamda antrepolar sadece 

ulusal alanda yetkilendirilmiş değil, aynı zamanda Topluluk içi hareketlerde de 
yetkilendirilmiştir. Topluluk içi hareketlerde ortaya çıkabilecek olan riskler, 

antrepoların daha önceden göstermiş olduğu garantiler tarafından karşılanır. 

Gerektiği zaman, malı gönderen ve taşımacılığı üstlenenler arasında müteselsil 

garanti de istenebilir. 
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Üye devlet yetkilileri, bizzat taşımacılığı üstlenene ya da ürünlerin 
sahibine, ürünü gönderen antrepo sahibinin garantisini üstlenebilme iznini 
verebilir. Taşınacak olan ürün madeni yağ ise ve taşımacılık deniz yolu ya da 
boru hattı üzerinden gerçekleşecekse, üye devletler, malı gönderen yetkili 

antreponun garantisini kaldırabilir. 

Son olarak, bizzat mal siparişini verenlerden de garanti istenebilir. Üye 
devletler, garantilerle ilgili hükümleri düzenlemekle yükümlüdür ve bu 
düzenlemeler tüm Toplulukta geçerlidir. 

Özel tüketim vergisine konu olan malların Topluluk içi hareketi idari ve 
ticari yönleri olan dörtlü bir belgeye dayanır.30 Bu belge, yetkili antrepo 

tarafından, bir kopyası malı sevk edene, bir kopyası malı teslim alacak olana, bir 

kopyası malın sevk edileceği ülke vergi yetkililerine ve son kopyası da malın 
teslim alınmasından sonra iade edilmek üzere malı sevk edene olmak üzere dört 

adet olarak düzenlenir. Talep edilmesi halinde, malın sevk edileceği üye devlet 

vergi yetkililerine de bir kopya düzenlenir. 

2.1.2.1.5. VERGİLERİN ÖDENMESİ 

Yatay Direktif, tüketime sunulan ya da tüketime sunulmamış olmasına 

rağmen, istisnalar dışında bir eksilmeye maruz kalan malların vergilendirileceğini 

belirtirken, özel tüketim vergisinin kimin tarafından ödeneceğini düzenlememiştir. 

Bu nedenle, her üye devlet, vergilendirme ve vergilerin toplanması ile ilgili 

hükümleri düzenlemekle yükümlüdür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
ulusal ürünlere uygulanan işlemin aynısınının diğer üye devlet menşeli mallara 

da uygulanmasıdır. 

30 11.9.92 tarih ve (EEC) 2719/92 sayılı Tüzük (OJ L 276 19.09.92 p.1), (OJ L 198 07.08.93 p.5) 

ile değiştirilmiş ve 17.12.1992 tarih ve (EEC) 3649/92 sayılı Tüzük, (OJ L 369 18.12.92 p. 17). 
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2.1.2.1.6. VERGİ İŞARETİ - ULUSAL KİMLİK MARKASI 

Üye devletler, mali nedenlerden dolayı, kendi bölgelerinde tüketime 

sunulan ürünlerin bir vergi işareti ya da ulusal kimlik markası taşımasını 

öngörebilir. Bu durumuda üye devletler, özellikle diğer üye devletlerde bulunan 

antrepoların, öngörülen işaret ya da markalara ulaşabilmesi için gerekli tedbirleri 
alır. 

Üye devletler, işaret ya da markaların gerektiği gibi uygulanmasını, vergi 

hilelerine, vergi kaçırmaya ve vergi suçlarına yol açılmamasını ve özel tüketim 

vergisine konu olan malların serbest dolaşımına engel getirilmemesini 

sağlamakla yükümlüdür. 

işaret ve markalar, kural olarak, bunları öngörmüş olan üye devlette 

geçerlidir. Ancak, işaret ve markaların karşılıklı olarak tanınması imkanı 

mevcuttur. 

2.1.2.1.7.İSTİSNALAR 

Özel tüketim vergisine konu olan ürünler için getirilen genel istisnalar, 

aşağıda sayılmıştır: 

• Diplomatik ya da konsolosluk istisnası; 

• ev sahibi üye devlet kamu yetkililerince tanınmış olan uluslararası 

organizasyonların düzenlenilmesinden doğan istisna; 

• NATO’ya üye olan üye devletlerin bu üyeliklerinden doğan istisna; 

• Topluluğa üye olmayan devletler ya da uluslararsı kuruluşlarla 
akdedilen ve katma değer vergisi istisnasını öngeren anlaşmalardan 

doğan istisna. 
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2.1.2.1 8. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KOMİTESİ 

Özel Tüketim Vergisi Komitesi üye devlet temsilcilerinden oluşur ve 
Komitenin başkanlığını Topluluk Komisyondan gelen bir temsilci yerine getirir. 
Komitenin en önemli görevleri, Yatay Direktifin öngördüğü uygulama tedbirleri 

taslaklarını hazırlamak ve özel tüketim vergisi kurallarının uygulanmasını 

denetlemektir.31 

2.1.2.2.MADENİ YAĞLAR (PETROL ÜRÜNLERİ) 

Avrupa Topluluğu üyesi devletlerde, tüm özel tüketim vergileri içinde en 

ağırlıklı olanı, madeni yağlar üzerine getirilenlerdir. 

Madeni yağlar üzerindeki vergilerin uyumlaştırılması, tütün ya da alkollü 

içkilerin uyuınlaştırılmasından farklı sonuçlara yol açmaktadır. Tütün ve alkollü 

içkiler üzerine getirilen vergiler çoğunlukla tüketicileri etkilerken, madeni yağlar 

üzerindeki vergiler aynı zamanda sanayii ve ticareti etkiler. Sınayi ve ticari etki 

kendisini daha çok taşımacılık ve üretim maliyetlerinde artış şeklinde gösterir. 

Madeni yağların vergilendirilmesindeki farklılıklar, aynı zamanda çeşitli 

enerji kaynaklan arasında tercih yapılması sonucuna da yol açar. Özellikle çevre 
politikalarının oluşturulması açısından madeni yağlar üzerine getirilen vergi 
oranlan büyük önem taşımaktadır. 

31 Paul FARMER, Richard LYAL, EC Tax Law, Clarendon Press Oxford, 1994, s.228. 
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92/81 sayılı Yapı Direktifi32 uyumlaştırma açısından 12 tür madeni yağı 
ele almaktadır. (TABLO 4) Uyumlaştırma kapsamındaki bu madem yağlar 

Kombine Nomanklatüre (Combined Nomanclature - CN Codes) göre 
belirlenmiştir. 92/82 sayılı Oran Direktifi 33 ise, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere, madeni yağlara bazı özel tüketim vergisi oranları 
getirmektedir. (TABLO 5-7) Getirilen vergiler minimum vergilerdir. Diğer bir 
anlatımla, belirlenen oranlardan düşük vergi getirilemezken, üye devletlerin 

isteğine bağlı olmak üzere daha yüksek oranlı vergilendirme yapmak 

mümkündür. 

Oran Direktifine göre, üye devletler, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren, 

madeni yağlar üzerindeki özel tüketim vergilerini aşağıda belirtilen şartlara göre 

düzenleyeceklerdir: 

Birinci grupta yer alan kurşunlu benzinlere getirilebilecek olan minimum 
spesifik vergi tutarı, her 1000 litre için 337 ECU, ikinci grupta yer alan kurşunsuz 
benzinlere getirilebilecek olan minimum spesifik vergi tutarı ise, her 1000 litre 

için 287 ECU’dür. Üçüncü grupta yer alan motorinler 3 değişik şekilde 
vergilendirilmektedir: 

• itici güç olarak kullanılan motorinlere getirilebilecek olan minimum 
spesifik vergi tutarı, her 1000 litre için 245 ECU; 

• sınai ve ticari amaçlarla kullanılan motorinlere getirilebilecek olan 

minimum spesifik vergi tutarı, her 1000 litre için 18 ECU; 

• ısıtıcı olarak kullanılan motorinlere getirilebilecek olan minimum 
spesifik vergi tutarı, her 1000 litre için 18 ECU'dür. 

32 (OJ L 3 16 3 1.10.92 p. 12), (OJ L 390 31.12.92 p. 124) ve (OJ L 365 31.12.94 p.46) ile değiştirilmiş. 
33 (OJ L 316 31.10.92 p. 19), (OJ L 365 31.12.94 p.46) ile değiştirilmiş. 
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Dördüncü grupta yer alan ağır fuel oillere getirilebilecek olan minimum 

spesifik vergi tutarı, her 1000 kg için 13 ECU'dür. Beşinci ve altıncı gruplarda yer 

alan sıvılaştırılmış petrol gazları ve metan ise 3 değişik şekilde 

vergilendirilmektedir: 

• itici güç olarak kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve metana 

getirilebilecek olan minimum spesifik vergi tutarı, her 1000 kg için 100 

ECU; 

• sınai ve ticari amaçlarla kullanılan LPG ve metana getirilebilecek olan 

minimum spesifik vergi tutarı, her 1000 kg için 36 ECU; 

• ısıtıcı olarak kullanılan LPG ve metana getirilebilecek olan minimum 
spesifik vergi tutarı, her 1000 kg için 0 ECU’dür, 

Son grup olan yedinci grupta yer alan kerosenler de aynı motorin, 

sıvılaştırılmış petrol gazları ve metanda olduğu gibi, 3 değişik şekilde 
vergilendirilmektedir: 

• ittirici güç olarak kullanılan kerosenlere getirilebilecek olan minimum 
spesifik vergi tutarı, her 1000 litre için 245 ECU; 

• sınai ve ticari amaçlarla kullanılan kerosenlere getirilebilecek olan 
minimumı spesifik vergi tutarı, her 1000 litre için 18 ECU; 

• ısıtıcı ollarak kullanılan kerosenlere getirilebilecek olan minimum 

spesifik vergi tutarı, her 1000 litre için 0 ECU'dür. 

Görüldüğü üzere Oran Direktifi, uygulanacak olan vergilerin sadece 
yaklaştırılmasını öngörmektedir. Bu nedenle sadece minimum oranlar 
getirilmiştir. 

Konsey, Komisyonun raporu veya önerisi ve Parlamentoya da danıştıktan 
sonra oybirliği ile hareket ederek, her iki yılda bir madeni yağların özel tüketim 
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vergisi oranlarını gözden geçirir ve gerekli tedbirleri alır. Yine ECU’nün ulusal 

paralar karşısındaki kur ayarlamaları da her yıl tekrar gözden geçirilir. 

Oran Direktifinde her hangi bir özel tüketim vergisi düzenlemesi 
getirilmemiş olan madeni yağların kullanımı, satışa sunumu ya da ısınma veya 
yakıt amaçlı olarak kullanımı yine özel tüketim vergisine konu olacaktır. Bu 

durumda uygulanacak olan özel tüketim vergisi, kullanım amacına göre motor 

yakıtları ya da ısınma yakıtlarına eş değer olarak tespit edilir. 

Yapı Direktifinde yer alan ürünlere ilaveten, her hangi bir madeni yağın 
kullanımı, satışa sunumu, motor yakıtı olarak kullanımı ya da motor yakıtlarına 

katkı olarak dahil edilmesi durumlarında bu madeni yağlar, motor yakıtlarına eş 

değer olarak vergilendirilir. 

Tüm bunların dışındaki hidrokarbonların (kömür, linyit, yer kömürü (peat) 

ya da benzer katı hidrokarbonlar ve doğal gaz hariç) kullanımı, satışa sunumu 
ya da ısınma amaçlı olarak kullanımı, benzeri madeni yağa uygulanan özel 

tüketim vergisi çerçevesinde vergilendirilir. Buna karşılık, kömür, linyit, yer 

kömürü ya da benzer katı hidrokarbonlar ve doğal gaz, 92/12/EEC sayılı Yatay 
Direktifin 3. maddesinin 3. fıkrasına göre vergilendirilir. Anılan Direktife göre, 

üye devletler, madeni yağlar, alkol ve alkollü içkiler ve işlenmiş tütün ürünleri 

dışında kalan ürünlere dolaylı vergi getirebilme hakkına sahiptir. Ancak, bu 
durumda getirilecek olan vergiler, üye devletler arası ticarete yeni sınır 

formaliteleri getirici özellikler taşımamalıdır. 

Her üye devlet, madeni yağları vergilendirirken, 15°C sıcaklık ve 1000 
litre ölçütünü esas alacaktır. Ancak, ağır fuel oil, LPG ve metan için ölçü, 1000 

litre yerine 1000 kilogramdır. Üye devletler dilerlerse, ağır fuel oil, LPG ve metan 
için daha başka türde spesifik vergiler öngörebilir. 
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Öze! tüketim vergisi oranlarında oluşacak olan değişiklikler, stoklardaki 
madeni yağların tüketime sunulması sırasında vergilerin azaltılması ya da 
artırıiması şekiinde yansıtılacaktır. 

2.1.2.2.1. İSTİSNALAR 

92/12/EEC sayılı Yatay Direktifde belirtilen genel istisnaların dışında, 

madeni yağlar için özel istisnalar da getirilmiştir. Bu özel istisnalar üye 
devletlerce uygulanmak zorundadır. Ancak, vergi hilelerine, vergi kaçırmaya ve 
vergi suçlarının oluşrhasına yol açmamak gerekir. Özel istisnalar aşağıda 

sayılmıştır: 

» Motor yakıtı ya da ısınma yakıtı dışındaki amaçlarla kullanılan madeni 

yağlar; 

® özel gezi uçuşları dışında kalan hava seyirlerinde kullanılan madeni 

yağlar; (burada özel gezi uçuşlarından maksat, bir hava taşıma 

aracının sahibi ya da bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kira ya da 
her hangi bir amaçla, ancak ticari amaçlar dışında ve bilinen anlamda 

yolcu ve eşya taşınması kavramına girmeyen, hizmet sunumu ya da 

kamıu amacı niteliği taşımayan uçuşlardır) üye devletler, bu istisnanın 
kapsamını jet yakıtları (2710 00 51) için sınırlandırabilir; 

* özel gezi deniz seyri dışında kalan Topluluk sularındaki deniz 

seyirlerinde (balıkçılık dahil) kullanılan madeni yağlar; (burada özel 
gezi gemiciliğinden maksat, bir deniz taşıma aracının sahibi ya da bir 

gerçek veya tüzel kişi tarafından, kira ya da her hangi bir amaçla, 
ancak ticari amaçlar dışında ve bilinen anlamda yolcu ve eşya 
taşınması kavramına girmeyen, hizmet sunumu ya da kamu amacı 
niteliği taşımayan deniz seyirleridir); 

• hava püskürtmeli ocaklara (blast furnaces) enjekte edilen madeni 



Üye devletler, yukarıdak istisnaların dışında, dilerlerse (ihtiyari) aşağıdaki 
durumlarda da kısmi ya da tam istisna uygulayabilir ya da vergide indirime 
gidebilir: 

• Elektrik üretimi ya da ısı merkezleri kurulması; 

• özel gezi deniz seyirleri dışında kalan iç su deniz seyirleri; 

• demiryolu aracılığıyla yolcu ve eşya taşınması; 
• teknolojik gelişme ve daha çok çevre dostu ürünler hakkındaki pilot 

projeler; 

• uçak ve gemi imalatı, geliştirmesi ve testi; 

• iç su balıkçılığı, tarım ve ormancılık ve bahçıvanlık; 
• denizyolları ve limanlarda deniz dibi tarama işlemleri. 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve oybirliği ile hareket ederek, her 

hangi bir üye devleti, başka istisnalar ve indirimler getirebilmesi için 
yetkilendirebilir. Nitekim, bu hüküm üzerine Konsey, 19.10.1992 tarih ve 92/510 
sayılı Kararla (Decision),34 tüm üye devletlerde, madeni yağlar alanında 

uygulanan istisna ve indirimlerin devam edebileceğine karar vermiştir. Buna göre 

Belçika 5, Almanya 2, Danimarka 4, Yunanistan 6, ispanya 1, Fransa 4, İrlanda 
7, İtalya 9, Lüksemburg 2, Hollanda 5, Portekiz 1 ve İngiltere 5 tür mevcut 
istisna ve indirimine devam etmektedir. 

Üye devletlerin uygulamaya devam ettikleri istisnaların en yaygın olanları, 
yerel kamu taşımacılığı, LPG, doğal gaz ve metan, özel gezi hava taşımacılığı 
ve silahlı kuvvetlerde kullanılan yakıtlardır. Bu Karardan sonra Konsey, yine aynı 
Direktifin aynı hükmüne dayanarak, yeni bir istisna Kararı daha almıştır.35 Bu 

34 OJ L 316 31.10.92 p 16. 
35 13.12.1993 tarih ve 93/697/EC sayılı Karar (OJ L 321 23.12.93 p.29). 
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Karara göre Belçika, Lüksemburg, Yunanistan, İtalya ve Portekiz için birer 

istisna daha getirilmiştir. 

2.1.2.3. ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLER 

Tarihi, geleneksel, coğrafi ya da iklimsel nedenlerden dolayı, alkollü 

içkilerin vergilendirilmesinde, devletler arasında büyük farklılıklar ortaya 

çıkabilmektedir. Buna bağlı olarak, alkollü içkiler üzerindeki vergi oranlan da 
büyük farklılıklar gösterebilmektedir, işte vergi oranlarındaki bu büyük farklılıklar, 
alkollü içkilerdeki uyumlaştırma çalışmalarını bir hayli güçleştirmektedir. 
Örneğin, kuzey ülkeleri, sağlık nedenlerine dayanarak alkollü içkiler üzerindeki 
vergi yüklerini mümkün olduğunca yüksek tutma eğilimini taşırken, güney 

ülkeleri, alkollü içkilere daha düşük oranlı vergiler getirme eğilimindedir. 

Alkol ve alkollü içkilerin yapılarını düzenleyen 92/83 sayılı Yapı Direktifi, 36 
alkollü içkileri bira, şarap, bira ve şarap dışında kalan fermente içkiler, ara 
ürünler ve etil alkol olarak ayırmaktadır. 

2.1.2.3.1. BİRA 

92/83 sayılı Yapı Direktifi, Kombine Nomanklatürün 2203 ve 2206 
numaralı kodlarındra yer alan alkollü içkileri bira olarak uyumlaştırma kapsamına 
almaktadır. 2203 numaralı kodun başlığı “Biralar”dır. 2206 numaralı kodun 

başlığı ise, “Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı 

gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş 

içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımı” adını 

!6(OJ L 316 31.10.92 p.21). 
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taşımaktadır. Bu bölümde yer alan içkiler, alkol derecesi hacim itibarıyla 
%0.5'den fazla olan ve 20 °C ısıda tespit edilen içkilerdir. 

2.1.2.3.1.1. VERGİLENDİRME 

Üye devletler, bira üzerindeki özel tüketim vergisi oranlarını, bitmiş 
ürünlerin; 

• hektolitre başına düşen Plato (malt hülasası) derecesine; 

• ya da hektolitre başına düşen hacim itibarıyla fiili alkol derecesine göre 

tespit eder. 

92/84 sayılı Oran Direktifine 37 göre, üye devletlerin bira üzerinde 

uygulayacağı minimum özel tüketim vergisi oranı “Plato derecesine" göre 

vergilendirildiğinde hektolitre başına 0.748 ECU, “hacim itibarıyla fiili alkol 
derecesine" göre vergilendirildiğinde ise hektolitre başına 1.87 ECU’dür. (TABLO 
8) 

2.1.2.3.1.2 İNDİRİLMİŞ ORAN VE İSTİSNALAR 

Üye devletlere, bira fabrikalarının yıllık üretimleri göz önünde 
bulundurularak indirilmiş oran uygulama hakkı getirilmiştir. Bu indirilmiş oran, 
bağımsız ve küçük ölçekli üretim yapan işletmeler için getirilmiştir, indirilmiş oran 

uygulayabilmek için; 

• bira üreten fabrika yılda 200 000 hektolitreden fazla bira üretmemeli; 

57 (OJ Lo16 31.10.92 p.29). 

44 



• ve uygulanacak olan oran, uygulanmakta olan ulusal özel tüketim 

vergisi oranının %50’sinden fazla indirilmemelidir. 

Bağımsız işletmeden kasıt, hukuki ve ekonomik olarak diğer bira 
fabrikalarına bağlı olmayan ve başka bir bira fabrikasının lisansı ile çalışmayan 
işletmelerdir. Ancak, iki ya da daha çok bira fabrikası birlikte çalışmasına 
rağmen toplam yıllık üretimleri 200 000 hl’yi geçmiyorsa, bu birden çok işletme, 

indirilmiş oran açısından tek bir bağımsız işletme olarak göz önünde 
bulundurulur ve indirilmiş oran uygulanabilir. 

Bundan başka, hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %2.8’den fazla olmayan 
biralara da indirilmiş oran uygulanabilir. 

Son olarak, özel bireyler tarafından üretilip yine bizzat bu bireyler, 

bireylerin ailesi ya da konukları tarafından tüketilen ve satıma sunulmayan 
biralar üye devletler tarafından tamamen vergiden istisna edilebilir. 

2.1.2.3.2. ŞARAP 

92/83 sayılı Yapı Direktifi, Kombine Nomanklatürün 2204 ve 2205 

numaralı kodlarında yer alan alkollü içkileri şarap olarak ele almaktadır. Ancak, 

şarapta “köpüksüz şaraplar” (stili wine) ve “köpüklü şaraplar” (sparkling wine) 
şeklinde ikili bir ayırım yapılmaktadır. 

Köpüklü şaıraplar, Kombine Nomanklatürün 2204 10, 2204 21 10, 2204 
29 10 ve 2205 nunnaralı kodlarında yer almaktadır. Bu şaraplar şişelerde bulunur 
ve mantardan yapılmış bir kapakla muhafaza edilir. Kapalı kaplarda 20 °C 

derece sıcaklıkta tutulduğunda, karbondioksitten kaynaklanan basıncı 3 bar 

veya daha fazladır Köpüklü şaraplar, hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %1.2 
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dereceyi geçip %15 dereceyi geçmeyen ve bitmiş ürünün içindeki alkolün 
tamamen fermente kaynaklı olduğu şaraptır. 

Köpüksüz şarap, Kombine Nomanklatürün 2204 ve 2205 numaralı 

kodlarında yer alıp köpüklü şarap tanımına girmeyen ürünlerdir. Bunlar hacim 

itibarıyla fiili alkol derecesi %1.2 dereceyi geçip %15 dereceyi geçmeyen ve 
bitmiş ürünün içindeki alkolün tamamen fermente kaynaklı olduğu şarap türü 

olabileceği gibi, hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %15 dereceyi geçip %18 

dereceyi geçmeyen, buna karşılık her hangi bir zenginleştirici katkı içermeyen ve 

içindeki alkolün tamamen fermente kaynaklı olduğu şarap türü de olabilir. 

2.1.2.3.21. VERGİLENDİRME 

Üye devletler, şarabı, bitmiş ürünün hektolitre miktarına göre vergilendirir. 

Oran Direktifine göre, gerek köpüklü, gerek köpüksüz şarapiar için uygulanacak 

olan minimum vergi oranı, bitmiş ürün için hektolitre başına 0 ECU'dür. (TABLO 

9) 

2.1.2.3.2.2. İNDİRİLMİŞ ORAN VE İSTİSNALAR 

Üye devletler, hacim itibarıyla alkol derecesi %8.5'dan fazla olmayan 

şaraplara - ister köpüklü ister köpüksüz - indirilmiş oran uygulayabilir. 

Özel bireyler tarafından üretilip yine bizzat bu bireyler, bireylerin ailesi ya 
da konukları tarafından tüketilen ve satıma sunulmayan şaraplar üye devletler 

tarafından tamamen vergiden istisna edilebilir. 
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2.1.2.3.3. ŞARAP VE BİRA DIŞINDA KALAN FERMENTE İÇKİLER 
(DİĞER FERMENTE İÇKİLER) 

Diğer fermente içkiler de aynı şarapta olduğu gibi “köpüksüz diğer 

fermente içkiler” ve “köpüklü diğer fermente içkiler” şeklinde ikiye ayrılır. 

Köpüklü diğer fermente içkiler, Kombine Nomanklatürün 2206 00 91, 
2204 10, 2204 21 10 ve 2204 29 10 ve 2205 numaralı kodlarında yer alıp şarap 

tanımına girmeyen ürünlerdir. Köpüklü diğer fermente içkiler şişelerde bulunur 
ve mantardan yapılmış bir kapakla muhafaza edilir. Kapalı kaplarda 20 °C 

derece sıcaklıkta tutulduğunda, karbondioksitten kaynaklanan basıncı 3 bar 

veya daha fazladır. Köpüklü diğer fermente içkiler, hacim itibarıyla fiili alkol 
derecesi %1.2 dereceyi geçip %13 dereceyi geçmeyen türde olabileceği gibi, 
hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %13 dereceyi geçip %15 dereceyi geçmeyen 
türde ve içindeki alkolün tamamen fermente kaynaklı olduğu içki türü de olabilir. 

Köpüksüz diğer fermente içkiler, Kombine Nomanklatürün 2204 ve 2205 

sayılı kodlarında yer alıp şarap tanımına girmeyen ve 2206 sayılı kodda yer 

almasına rağmen, köpüklü diğer fermente içkiler tanımına girmeyen ürünlerdir. 
Bunlar, hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %1.2 dereceyi geçip, %10 dereceyi 

geçmeyen türde olabileceği gibi, hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %10 dereceyi 
geçip, %15 dereceyi geçmeyen ve içindeki alkolün tamamen fermente kaynaklı 
olduğu içki türü de olabilir. 

2.1.2.3.31. VERGİLENDİRME 

Üye devletler, diğer fermente içkileri bitmiş ürünün hektolitre miktarına 
göre vergilendirir. Diğer fermente içkiler vergilendirme açısından şarapların tabi 
olduğu hükümlere tabidir. Bu nedenle gerek köpüklü, gerek köpüksüz diğer 
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fermente içkiler için uygulanacak olan minimum vergi oranı bitmiş ürün için 

hektolitre başına 0 ECU'dür. (TABLO 10) 

2.1.2.3 3.2 İNDİRİLMİŞ ORAN VE İSTİSNALAR 

Üye devletler, hacim itibarıyla alkol derecesi %8.5’i aşmayan -köpüklü ya 
da köpüksüz- diğer fermente içkilere şaraplarda olduğu gibi indirilmiş oran 
uygulayabilir. Yine, özel bireyler tarafından üretilip bizzat bu bireyler, bireylerin 
ailesi ya da konukları tarafından tüketilen ve satıma sunulmayan diğer fermente 
içkiler üye devletler tarafından tamamen vergiden istisna edilebilir. 

2.1.2.3.4. ARA ÜRÜNLER 

Ara ürünler, hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %1.2 dereceyi geçip %22 
dereceyi geçmeyen ve Kombine Nomanklatürün 2204, 2205 ve 2206 numaralı 

kodlarında yer alıp, şarap, bira ve diğer fermente içkiler tanımına girmeyen 

ürünlerdir. 

Üye devletler, diğer fermente içkiler ile ilgili hükümlere halel getirmeksizin, 
hacim itibarıyla alkol derecesi %5.5’den fazla olup kaynağının tamamı fermente 
olmayan köpüksüz fermente içkilerle, hacim itibarıyla alkol derecesi %8.5’den 
fazla olup kaynağının tamamı fermente olmayan köpüklü fermente içkileri ara 

ürün olarak işleme tabi tutabilir. 

2.1.2.3.41. VERGİLENDİRME 

Üye devletler, ara ürünleri bitmiş ürünün hektolitre miktarına göre 
vergilendirir. Oran Direktifine göre ara ürünler için uygulanacak olan minimum 

özel tüketim vergisi oranı hektolitre başına 45 ECU'dür. (TABLO 11) 
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2.1.2.3.4 2. İNDİRİLMİŞ ORAN VE İSTİSNALAR 

Üye devletler, hacim itibarıyla alkol derecesi %15’den fazla olmayan ara 
ürünlere aşağıdaki şartlar dahilinde indirilmiş oran uygulaybilir: 

• Uygulanacak olan oran, uygulanmakta olan ulusal özel tüketim vergisi 
oranının %50’sinden fazla indirilmemeli; 

• ve uygulanacak olan indirilmiş oran, köpüksüz şarap ve köpüksüz 
diğer fermente içkilere uygulanan orandan daha düşük olmamalıdır. 

Şişelerde bulunan ve mantardan yapılmış bir kapakla muhafaza edilip 

kapalı kaplarda 20 °C derece sıcaklıkta tutulduğunda karbondioksitten 

kaynaklanan basıncı 3 bar veya daha fazla olan ara ürünlere köpüklü diğer 

fermente içkilere uygulanan özel tüketim vergisi oranı uygulanabilir. 

2.1.2.3 5. ETİLALKOL 

Etil alkol, hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %1.2 dereceyi geçen ve 
Kombine Nomanklatürün 2207 ve 2208 numaralı kodlarında yer alan, aynı 
zamanda başka kodlarda yer alıp o tip ürünlerin de parçası olan ürünlerdir. 

Bunların dışında, Kombine Nomanklatürün 2204, 2205 ve 2206 saylı kodlarında 

yer alıp hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %22 dereceyi geçen ürünler de etil 
alkol tanımına dahildir. 
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2.1.2.3.51. VERGİLENDİRME 

Etil alkol üzerine getirilecek olan özel tüketim vergisi saf alkolün hektolitre 

miktarına göre hesaplanmaktadır. Getirilebilecek olan minimum vergi oranı saf 

alkolün hektolitresi başına 550 ECU'dür. (TABLO 12) 

2.1.2.3.5 2. İNDİRİLMİŞ ORANLAR 

Üye devletler, dilerlerse içki imal eden küçük imalathanelere yıllık 

üretimlerini göz önünde bulundurarak indirilmiş bir oran uygulayabilir, indirilmiş 
oran uygulayabilmek için; 

• içki imal eden imalathane yılda 10 hektolitreden fazla saf alkol imal 

etmemeli; 

• ve uygulanacak olan oran, uygulanmakta olan ulusal özel tüketim 

vergisi oranının %50’sınden fazla olmamalıdır. 

Burada “içki imal eden küçük imalathane’’den kasıt, hukuki ve ekonomik 

olarak diğer içki imalathanelerden bağımsız olan ve başka bir içki imalathanesi 
lisansı ile çalışmayan imalathanelerdir. 

Üye devletler, hacim itibarıyla fiili alkol derecesi %10’dan fazla olmayan 
ürünlere de indirilmiş oran uygulayabilir. 

Son olarak, alkol ve alkollü içkiler tanımına giren her tür içkiye, 
konularında ayrıca belirtilmiş olan özel istisnalar dışında, bunların tıbbi ya da 
bilimsel amaçlarla kullanılması durumlarında da istisnalar uygulanabilmektedir. 
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Konsey, Komisyonun raporu veya önerisi ve Parlamentoya da danıştıktan 

sonra oybirliği ile hareket ederek, her iki yılda bir alkollü içkiler üzerindeki özel 
tüketim vergisi oranlarını gözden geçirir ve gerekli tedbirleri alır. 

2.1.2.4 İŞLENMİŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİ 

işlenmiş tütün ürünleri konusundaki ilk önemli hukuki düzenleme, 
19.12.1972 tarih ve 72/464 sayılı Konsey Direktifidir.38 Direktif, işlenmiş tütün 

ürünleri üzerine getirilecek olan özel tüketim vergisinin genel hükümlerini ve 

sigaralar üzerine getirilecek olan özel tüketim vergisinin özel hükümlerini 

düzenlemektedir. Çeşitli değişikliklerele birlikte bu Direktif hala yürürlüğünü 
sürdürmektedir. 

ikinci Konsey Direktifi olarak da adlandırılan 18.12.1978 tarih ve 79/32 
sayılı Konsey Direktifi39 ise, işlenmiş tütün ürünleri alanındaki alt grupların 

tanımlarını getirmektedir. Bu iki direktif ve bunları değiştiren düzenlemeler, 

işlenmiş tütün ürünlerinin yapısını ortaya koymaktadır. 

72/464 sayrı Konsey Direktifi, işlenmiş tütün ürünleri üzerine 

uyumlaştırılmış bir dolaylı vergi getirilmesi ve işlenmiş tütün ürünleri üzerinde 

bulunan katma değer vergisi dışındaki dolaylı vergilerin kaldırılmasını 
öngörmektedir. Direktife göre, uyumlaştırma çalışmaları aşamalar şelinde 

gerçekleştirilecek ve ilk aşamada, sigaralar üzerinden alınan vergilerin uyumu 

konusunda biri ad valorem diğeri spesifik olmak üzere iki tür birleştirilmiş vergi 
uygulanacaktır. Direktife göre aşağıdaki ürünler, işlenmiş tütün ürünleri olarak 
kabul edilmektedir: 

30 OJ L 303 31.12.72 p.1. 

’’9 OJ L 010 16.01.79 p 8. (OJ L 316 31.10.92 P.5) ile değişitirilmiş. 
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• Sigara; 

• puro, sigarrillo; 

• içilen tütün; 

• çiğnemeye mahsus tütün; 

• enfiye. 

Direktifin getirdiği diğer önemli düzenlemeler şöyledir; 

• Üreticiler ve ithalatçılar, bu ürünlerin perakende satış fiyatlarını 
belirlemekte serbest olacaktır; 

• özel tüketim vergisinin tahsilatı ve ödenmesi ortak kurallara 

bağlanacaktır; 
• sigaralardan alınan özel tüketim vergisi, bir kısmı ad valorem, bir kısmı 

spesifik olmak üzere karma bir yapıda düzenlenecektir; 

• nihai ayarlama yapılıncaya kadar, sigaralardan alınan spesifik vergi 
tutarının, tahsil edilecek toplam vergi tutarına olan oran; %5'den az ve 

%75’den çok olmayacaktır; 

• ad valorem vergi oranı ile spesifik vergi tutarı bütün sigaralar için aynı 
olacaktır; 

• özel tüketim vergisinin uyumlaştırılması 1.7.1973 tarihinde başlayacak 
ve 24 aylık bir süre içerisinde tamamlanacaktır. 

Bu Direktif önemli bir başlangıç olmakla birlikte istenen hedefe tam olarak 
ulaşılamamıştır. Nitekim Direktife bir çok değişiklik getirilmiştir.40 Örneğin, 

40 21.12.1976 tarih ve 76/911/EEC sayılı Direktif (OJ L 354 24.12.76 p.33). 
19.12.1977 tarih ve 77/805/EEC sayılı Direktif (OJ L 338 28.12.77 p 22). 

26.03.1980 tarih ve 80/369/EEC sayılı Direktif (OJ L 090 03.04.80 p.42). 

22.12.1980 tarih ve 80/1275/EEC sayılı Direktif (OJ L 375 31.12.80 p.76). 

16.06.1986 tarih ve 86/246/EEC sayılı Direktif (OJ L 164 20.06.86 p.26). 

19.10.1992 tarih ve 92/78/EEC sayılı Direktif (OJ L 316 31.10.92 p.5). 
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76/911/EEC sayılı Direktif, uyumlaştırma için öngörülen 24 aylık süreyi 48 aya 

çıkartırken, 77/805/EEC sayılı Direktif bu süreyi 60 aya çıkartmaktadır. 

ikinci önemli adım 79/32/EEC sayılı Konsey Direktifidir. Bu Direktifin en 
önemli yeniliği, özel tüketim vergisine konu olacak olan işlenmiş tütün ürünlerini 

tek tek ve ayrıntılı bir şekilde tanımlamasıdır. Ancak, 1992 yılına gelinceye kadar 

bu alanda ciddi çalışmaların tamamlanamadığı görülmektedir. 

1992 yılında, 92/78/EEC sayılı Direktif ile işlenmiş tütün ürünleri 

konusunda diğer ürünlere paralel olarak ciddi çalışmalar başlatılmış ve bugünkü 

uygulamaya geçilebilmiştir. Bugünkü uygulamaya göre işlenmiş tütün ürünleri 
olarak kabui edilen ürünler, sigara, puro, sigarrillo ve içilen tütündür. İçilen tütün 

ise sarma sigara için ince kıyılmış tütün ve diğer içilen tütün olmak üzere ikiye 

ayrılır. Görüldüğü üzere çiğnemeye mahsus tütün ve enfiye uyumlaştırma 

kapsamı dışına alınmıştır. 

Üye devletler, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren, işlenmiş tütün ürünleri 

üzerindeki özel tüketim vergilerini aşağıda belirtilen şartlarda düzenleyecektir: 

2.1.2 4.1. SİGARALAR 

Sigaralar üzerine 3 çeşit vergi getirilmektedir: 

• Mamül madde birimi başına hesaplanan spesifik özel tüketim vergisi; 
• maksimum perakende satış fiyatına göre hesaplanan ad valorem özel 

tüketim vergisi; 

• perakende satış fiyatı ile orantılı katma değer vergisi. 

Üye devletler, sigaralar için katma değer vergisi hariç, toplam perakende 

satış fiyatının en az %57’sine denk gelen bir özel tüketim vergisi uygulamak 
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zorundadır. Burada, en çok talep edilen sigara temel olarak alınmaktadır. %57 
oranı minimum bir orandır ve altına inilemez. Ancak, üye devletler için “ürün 

başına spesifik özel tüketim vergisi” ya da “maksimum perakende satış fiyatına 

göre hesaplanan ad valorem özel tüketim vergisi" açısından her hangi bir 

düzenleme getirilmemiştir. Dolayısıyla, üye devletler özel tüketim vergisi toplamı 

en az %57 olmak şartıyla, spesifik ve ad valorem vergiyi diledikleri şekilde 
düzenlemekte serbestir. (TABLO 13) 

Konsey, Komisyonun raporu veya önerisi ve Parlamentoya da danıştıktan 

sonra oybirliği ile hareket ederek, her iki yılda bir sigaralar üzerindeki özel 

tüketim vergisi oranlarını gözden geçirir ve gerekli tedbirleri alır. 

2.1.2.4.2. SİGARALAR DIŞINDA KALAN İŞLENMİŞ TÜTÜN 

Üye devletler, sigaralar dışındaki işlenmiş tütün ürünlerine dilerlerse 

miktar üzerinden spesifik bir özel tüketim vergisi, dilerlerse her ürünün 

maksimum perakende satış fiyatına göre serbestçe hesaplanan ad valorem bir 
özel tüketim vergisi, dilerlerse de her ikisinin karışımından oluşan bir karma özel 

tüketim vergisi uygulayabilir. Bu özel tüketim vergileri minimum olmak şartıyla 

her ürün için aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

• Puro ve sigarillolarda her tür vergi dahil olmak üzere, perakende satış 

fiyatının %5'i ya da her 1000 ürün veya kilogram başına 7 ECU; 
• sarma sigaralar için ince kıyılmış içilen tütünlerde her tür vergi dahil 

olmak üzere, perakende satış fiyatının %30'u ya da kilogram başına 20 
ECU; 

• diğer içilen tütünlerde her tür vergi dahil olmak üzere, perakende satış 

fiyatının %20’si ya da kilogram başına 15 ECU. 
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Görüldüğü üzere, madeni yağlar ve alkol ve alkollü içkilerden farklı olarak, 

işlenmiş tütün ürünlerinde sadece spesifik vergileme yoluna gidilmemiş, ad 
vaiorem vergilere de İzm verilmiştir. (TABLO 14 -16) 

Konsey, Komisyonun raporu veya önerisi ve Parlamentoya da danıştıktan 
sonra oybirliği ile hareket ederek, her iki yılda bir, sigaralar dışında kalan 
işlenmiş tütün ürünleri üzerindeki özel tüketim vergisi oranlarını gözden geçirir 
ve gerekli tedbirleri alır. 

2.1.2.4.3. İSTİSNALAR 

Aşağıda belirtilen durumlarda işlenmiş tütün ürünlerinden özel tüketim 
vergisi alınmaz, alınmışsa iade edilir: 

• Endüstriyel ya da bahçıvanlık amaçlarıyla kullanılan işlenmiş tütün; 

• idari kararlarla yok edilen işlenmiş tütün; 
• ürün kalitesi testleri ve bilimsel testler amacıyla kullanılan işlenmiş 

tütün; 

• üretici tarafından tekrar işleme tabi tutulan işlenmiş tütün. 
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3. TÜRK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİSTEMİ 

Katma Değer Vergisi Kanununu, 2.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu 

Kanun ile birlikte, Türkiye'de tek tek uygulanmakta olan öze! tüketim vergisi 
niteliğine sahip vergiler yürürlükten kaldırılarak, Katma Değer Vergisi Kanununu 
bünyesinde ek vergi adıyla eritilmiştir. Nitekim, Kanunun 60. maddesinin üst 
başlığı “Ek Vergi” adını taşır. Bu maddede yazılı malların ithali veya imalatçıları 
tarafından tesliminde belirli oranlarda ek vergi, diğer bir anlatımla, katma değer 

vergisi dışında özel bir gider vergisi alınır. Maddenin içeriğine bakıldığında; 

• tütün mamüllerinin; 

• şarap ve bira dahil her tür alkollü içkinin; 
• bazı alkolsüz içkilerin; 

• her tür ispirtolar ve füzel yağının; 
• oyun kağıtlarının; 

• ve röntgen filmlerinin ek vergi kapsamı içinde yer aldığını görmekteyiz. 

Kanuna göre ek verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını 
oluşturan unsurlardan meydana gelir (Savunma Sanayi Destekleme Fonuna 

gönderilecek miktarlar matraha dahil edilmez). Yine bu verginin tarh, tahakkuk 
ve ödenmesi ile vergilendirmeye ilişkin diğer hususlar hakkında da Katma Değer 
Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. Ek vergi katma değer vergisinden 
indirilemez. 

Damga vergisi ve harçlar gibi bazı hukuki muamele vergileri bir yana 
bırakılırsa, katma değer vergisi sistemi dışında varlığını sürdüren ve özel 

tüketim vergisi özelliği taşıyan başka vergiler de bulunduğu görülmektedir. 

Bunların en önemlileri, akaryakıt tüketim vergisi ve taşıt alım vergisidir. Aynı 
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şekilde, çok çeşitli isimler altında veıgi ya da fon şeklinde eklenen mali yükümler 

de ayrı birer özel tüketim vergisi olarak düşünülmelidir. 

Ek vergi dışındaki vergi ve fonlar için Deprem Fonu, Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu, Eğitim, Gençlik Spor ve Sağlık Flizmetleri Vergisi, 

Federasyon Fonu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Tütün Üretimini 
Geliştirme Fonu ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu örnek olarak gösterilebilir. 

Türkiye’de, uzun süreden beri özel tüketim vergilerinin ayrı bir yasada bir 

araya getirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaca yönelik olarak bugüne 
kadar üç ayrı kanun tasarısı hazırlanmış, ancak çeşitli sebeplerden dolayı hiç 
birisi Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilememiştir. Bu tasarıların 

sonuncusu, 22 Mayıs 1996 tarih ve B.02.0.KKG/101-1024 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanun Tasarısıdır. 

3.1. TÜRK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUN TASARISI41 

3.1.1. TASARININ GENEL GEREKÇESİ 

12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 1 Ocak 1973 tarihli Katma 

Protokol. Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında gümrük birliğinin 
gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 1995 yılında, 1/95 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı imzalanmış ve bu Kararda gümrük birliğinin 1 
Ocak 1996 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmişdir. 

22.5.1996 tarih ve B.02.0.K.K.G/10M024 sayı. 



Gümrük birliklerinde, gümrük birliği alanından gelecek olan mallardan 

gümrük vergisi ve eş etkili vergiler alınamayacağı için, Türkiye, Avrupa 
Topluluğu üyesi devletlerden almakta olduğu bu gelirlerden mahrum kalacaktır. 
Bu arada, Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA) ülkelerinden yapılan ithalatta 
da gümrük vergileri ve eş etkili vergiler kaldırılmıştır. Bunlara ilaveten, üçüncü 

ülkelerden yapılan ithalata, Avrupa Topluluğunun bu ülkelere uygulamakta 

olduğu Ortak Gümrük Tarifesinin (OGT) de aynen uygulanacak olması, Türkiye 
için çok önemli gelir kayıplarına yol açacaktır. Türkiye’nin toplam ithalatının 
%47.2’sini Avrupa Topluluğu üyesi devletler ve %2.5’ini (EFTA) üyesi üevletler 
(toplam %49.7)42 gerçekleştirdiğine göre, bu Türkiye için oldukça önemli bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim, Tasarının "Genel Gerekçe” başlıklı kısmı incelendiğinde, gümrük 
birliğine geçiş nedeniyle kaldırılan vergi, fon ve Ortak Gümrük Tarifesi 
uygulaması nedenleriyle devlet gelirlerinde meydana gelen kayıpların telafi 
edilmesi, Tasarının esas gerekçesi olarak gösterilmektedir. 

Tasarının diğer bir gerekçesi, aynı mallar üzerinden alınan ve birden fazla 
kanunla getirilmiş, dolayısıyla çok karmaşık bir yapıya sahip olan vergi 
mevzuatını sadeleştirmektir. Çünkü, Tasarının kanunlaşması ile birlikte, 

yürürlükte bulunan bir çok vergi, fon ve paylar yürürlükten kaldırılacaktır. 
Böylece, dolaylı vergiler alanında sadeleştirme sağlanacak, verginin ilk aşamada 
ve tek safhada alınması suretiyle mükellef sayısı sınırlı tutulacak ve vergi 
uygulaması basit ve etkin hale getirilecektir. 

Tasarının son gerekçesi de, gümrük birliğinin gerçekleşmesine paralel 
olarak, uzun vadede gündeme gelebilecek olan Türk vergi mevzuatı ile Topluluk 
vergi mevzuatının uyumlaştırılması ihtiyacının karşılanmasıdır. 

42 DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Mayıs 1996, s. 57. 
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3.1.2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KAPSAMINA GİREN MALLAR 

Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı kapsamına giren mallar, Kanun 
Tasarısına ekli 4 ayrı listede belirtilmiştir, 

I sayılı Listede, Avrupa Topluluğu uygulamasında madeni yağlar olarak 

adlandırılan petrol ürünleri yer almaktadır. Madeni yağların yer aldığı I sayılı 

Liste iki ayrı cetvelden oluşmaktadır. A cetvelinde (TABLO 17) çeşitli türde 

madeni yağlar yer alırken, B cetvelinde (TABLO 18) daha çok benzol, toluol gibi 

çözücüler ve incelticiler şeklinde tanımlanan madeni yağlar yer almaktadır. 

I! sayıiı Listede motorlu araçlar, (TABLO 19) III sayılı Listede alkollü ve 

alkolsüz içkiler ile tutun mamülleri (TABLO 20) ve IV sayılı Listede (TABLO 21) 

güzellik müstahzarları, dayanıklı tüketim mamülleri, saatler, silahlar ve oyun 

makineleri gibi daha çok lüks tüketim sayılabilecek mallar yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen ve dört ayrı listede yer alan mallar özel tüketim vergisi 

kapsamında yer almaktadır. Ancak, I sayılı Listede yer alan madeni yağlar ve III 

sayılı Listede yer alan alkollü ve alkolsüz içkiler ile tütün mamüllerinin aksam ve 
parçalan vergi kapsamı içinde yer alırken, II sayılı Listede yer alan motorlu 
araçlar ve IV sayılı Listede yer alan güzellik müstahzarları, dayanıklı tüketim 

mamülleri, saatler, silahlar ve oyun makineleri gibi daha çok lüks tüketim 

sayılabilecek malların aksam ve parçalan, vergi kapsamı dışında tutulmuştur. 

3.1.3. VERGİNİN KONUSU 

Tasarının birinci maddesi özel tüketim vergisinin konusunu 
düzenlemektedir. Verginin kapsamı dört ayrı listede ele alındığı için, verginin 

konusuna giren işiemler de her liste için ayrı ayrı ele alınmıştır. 
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3.1.3.1.MADENİ YAĞLARDA VERGİNİN KONUSU 

Madeni yağların rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ya da 
Türkiye’de serbest dolaşıma girişi verginin konusunu oluşturur. Burada serbest 
dolaşıma girişten maksat, Gümrük Kanunu hükümlerine göre malın Türkiye’ye 
getirilmesidir. 

3.1.3.2.MOTORLU TAŞITLARDA VERGİNİN KONUSU 

Motorlu taşıtlarda ikili bir ayırıma gidilmiştir. Buna göre, motorlu 

araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı verginin kor usunu oluşturur. 

Burada “ilk iktisap”tan maksat, Türkiye'de henüz kayıt ve tescil edilmemiş 

olan motorlu araçların, müzayede yoluyla ya da motorlu araç ticareti 
yapanlardan kullanılmak, aktife alınmak veya kayıt ve tescil edilmek üzere 

iktisabı ile bunların bizzat kullanılmak üzere Türkiye’de serbest dolaşıma girişi, 

imal veya inşa edilmeleri halinde ise kayıt ve tescil edilmesi, aktife alınması veya 
kullanılmaya başlanmasıdır. Tasarıya göre “motorlu araç ticareti yapanlar", II 
sayılı listedeki mallan imal veya inşa edenler, Türkiye'de serbest dolaşıma 
girişini sağlayanlar, fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler 

ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte olduklarına dair yetki belgesi verilenlerdir. 

Buna göre, taşıt, bu taşıtların ticaretini (motorlu araç ticareti) yapanlar 

tarafından satın alındığında bu iktisap verginin konusuna girmeyecektir. Prensip 
olarak özel tüketim vergisi taşıtın kayıt ettirilmesi sırasında söz konusu 
olmaktadır. Ancak, taşıtı alan kayıt ve tescil ettirmese dahi fiilen kullanır veya 

aktifine alırsa, bu edinme de ilk iktisap olarak özel tüketim vergisine tabi olur. 

Taşıtların bizzat kullanılmak veya aktife alınmak üzere Türkiye’ye 
getirilmesi durumunda serbest dolaşıma giriş safhası ilk iktisaptır. Bu taşıtların, 
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getirildiği ülkede kayıt ve tescile tabi tutulmuş veya kullanılmış olması, 
Türkiye'de serbest dolaşıma giriş sırasında vergi uygulanmasını engellemez. 
Ancak, serbest dolaşıma girişin motorlu taşıt ticareti yapanlarca 

gerçekleştirilmesi halinde bu safhada vergi uygulanmaz. 

Taşıtların imal edenlerce kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya 
kayıt ve tescil ettirilmesi de ilk iktisap olarak sayılmaktadır. 

Kayıt ve tescile tabi olmayan motorlu araçlarda verginin konusu ilk iktisap 

değil, bunların imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ya da Türkiye'de 

serbest dolaşıma girişidir. Bu taşıtların ticaretini yapanlar, taşıtları yeniden 

satmak üzere olsa bile, Türkiye’de imal veya inşa edenlerden satın aldıklarında 
veya Türkiye’de serbest dolaşıma girişini sağladıklarında özel tüketim vergisi 

ödeyeceklerdir. 

3.1.3.3. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERLE TÜTÜN 
MAMÜLLERİNDE VERGİNİN KONUSU 

Alkollü ve alkolsüz içeceklerle tütün mamüllerinde verginin konusu, söz 

konusu malların Türkiye'de serbest dolaşıma girişi ya da imal edenler tarafından 
teslimidir. 

3.1.3.4. LÜKS TÜKETİM SAYILABİLECEK OLAN MALLARDA 

VERGİNİN KONUSU 

Güzellik müstahzarları, dayanıklı tüketim mamülleri, saatler, silahlar ve 
oyun makineleri gibi lüks tüketim sayılabilecek mallarda verginin konusu, söz 
konusu malların imal edenler tarafından teslimi ya da Türkiye’de serbest 
dolaşıma girişidir. 
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Özel tüketim vergisi, vergi kapsamına giren mallara sadece bir kez 

uygulanır. Bu nedenle, vergi uygulandıktan sonraki el değiştirmeler veya 

iktisaplar verginin konusuna girmez. Buna paralel olarak, kapsam içindeki 
malların mahkeme satış memurlukları, icra daireleri ya da resmi ve özel 
kuruluşlarca müzayede yoluyla satışı özel tüketim vergisine ancak söz konusu 
malların daha önce özel tüketim vergisine tabi tutulmamış olması durumunda 

söz konusu olabilir. 

3.1.4. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİ DOĞURAN OLAY 

Tasarıya göre özel tüketim vergisini doğuran olay beş ayrı şekilde 
gerçekleşebilir: 

• Malın teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı; 

• malın tesliminden önce fatura ve benzeri belgeler düzenlenmesi 
halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, fatura 
veya benzeri belgelerin düzenlenmesi; 

• kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda 

mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi; 

• komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle yapılan 
satışlarda malların alıcıya teslimi; 

• malların Türkiye’de serbest dolaşıma girişinde, Gümrük Kanununa 

göre gümrükte ödeme mükellefiyetinin başlaması. 

Görüldüğü üzere, özel tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay, kapsam 
içindeki malların teslimi olarak açıklanmıştır. Bu nedenle “teslim" kavramının 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 
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Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına 
hareket edenlerce alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir. Bu 

tanımın dışında teslim sayılacak olan haller de aşaığda sayılmıştır: 

• Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya 

kiş'lere tevdii; 

« malların doğrudan alıcıya verilmemekle birlikte; tasarruf hakkını 
devredecek şekilde alıcı adına hareket edenlere verilmesi, alıcının 
veya alıcı adına yetkili olanların gösterdiği yerlere veya kişilere 
gönderilmesi veya tevdii; 

• malların nakliyesine başlanması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdii; 
• malların üreticileri tarafından imali dışında her ne suretle olursa olsun 

kullanılması veya sarfı; 

• malların her ne suretle olursa olsun işletmeden çekilmesi veya işletme 

personeline ücret, prim, ikramiye, hediye teberru gibi namlarla 
verilmesi; 

• madeni yağların aynı işletme dahilinde üretilip yine madeni yağ 
imalinde yakıt olarak kullanılması veya sarfı; 

• mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri. 

Bunların dışında kalan “trampa” ise iki ayrı teslim sayılmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle, özel tüketim vergisine tabi bir malın karşılığının yine özel tüketim 
vergisine tabi bir mal olması halinde her iki teslimde de vergiyi doğuran olay 

gerçekleşmiş olacak ve her iki teslim ayrı ayrı vergilendirilecektir. 

Öte yandan, malların depozito karşılığı geri verilmesi mutad olan kap ve 

ambalajlarda tesliminde vergileme sadece kap ve ambalajların içindeki mallar 
için yapılacaktır. Ancak, söz konusu mal depozito karşılığı geri verilmesi mutad 
olmayan kap ve ambalajlarda teslim edildiğinde, bu mallar, kap ve ambalaj 

değeriyle birlikte özel tüketim vergisine tabi olacaktır. 
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3.1.5. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE MÜKELLEF VE SORUMLU 

Özel tüketim vergisinin mükellefi, malların Türkiye'de serbest dolaşıma 
girişini sağlayanlar veya bu malların müzayede yoluyla satışını 
gerçekleştirenlerdir. Ancak, vergilendirilecek mal kayıt ve tescile tabi bir motorlu 

araç ise, bu araçları ilk iktisap edenler aynı zamanda verginin mükellefidir. 

Mükellefin Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi veya iş merkezi 

bulunmuyorsa, vergi alacağının güvence altına alınabilmesi için Maliye Bakanlığı 

bir vergi sorumlusu tayin edebilir. 

3.1.6. İSTİSNALAR 

3.1.6.1. İHRACAT İSTİSNASI 

Uluslararası alanda vergileme bakımından “varış ülkesinde vergilendirme" 

ilkesi benimsenmiştir. Bu nedenle, Tasarı, özel tüketim vergisine tabi malların 

ihraç edilmeleri durumunda, hesaplanan özel tüketim vergisinin tescil ve terkin 

edilmesi imkanını getirmiştir. Yine, ihraç edilen mal, ihracatçı adına düzenlenen 

faturada ayrıca gösterilmişse, bu verginin ihracatçıya iade edilmesi imkanı da 
mevcuttur. 

İhracat teslimleri aşağıda belirtilen şartlarla özel tüketim vergisinden 
istisna edilmektedir: 

• Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki 
müşteriden kasıt, ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında 
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olan alıcılarla, yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet 
gösteren şubelerdir. 

• Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattını geçmiş 

olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket 
edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da her hangi bir şekilde 

değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz. 

3.1.6.2. DİPLOMA TİK İSTİSNA 

Tasarının I sayılı Listesinde yer alan madeni yağlar ve II sayılı Listesinde 

yer alan motorlu taşıtlar üzerindeki özel tüketim vergileri, karşılıklı olmak 

kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, 
konsolosluklarına ve uluslararası anlaşmalarla vergi mensuplarına kendi 

ihtiyaçları için teslimi ve bunlar tarafından Türkiye’de serbest dolaşıma girişinin 
sağlanması veya ilk iktisabı vergi kapsamı dışında bırakılmıştır. 

3.1.6.3. DİĞER İSTİSNALAR 

I sayılı Listede yer alan madeni yağların; 

• Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatının ihtiyacı için bu kuruluşlar 
veya bunların gerek görmeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına 

yapılması koşuluyla, akaryakıt ikmalini yapan kuruluşlar tarafından 

Türkiye'de serbest dolaşıma girişinin sağlanması ile bu kuruluşlara 
teslimi; 

® 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre, petrol arama ve istihsal 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlerce Türkiye’de 
serbest dolaşıma girişinin sağlanması veya bunlara teslimi; 
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II sayılı Listede yer alan helikopterler ve uçaklarla IV sayılı Listede yer 
alan silahların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
ihtiyacı için bu kuruluşlara teslimi veya bu kuruluşlar tarafından ilk iktisabı ile 

Türkiye’de serbest dolaşıma girişinin sağlanması. 

II ve IV sayılı Listelerde yer alan malların, genel ve katma bütçeli 
dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri 
birliklere bedelsiz teslimi ile bunlar tarafından bedelsiz olarak ilk iktisabı ve 

Türkiye’de serbest dolaşıma girişinin sağlanması. 

Bu istisnaların dışında, I sayılı Listenin B cetvelinde yer alan ve daha çok 
çözücü ve inceltici olarak bilinen solvent türü maddelere de ayrı bir düzenleme 
getirilmiştir. Mevcut hukuki düzenlemeler, özellikle boya ve tekstil sanayiinde 

girdi olarak kullanılan bu maddeler üzerindeki vergi yükünü düşük tutmaktadır. 

Ancak, bu maddeler, vergi yükünün düşük olması sebebiyle düşük fiyattan 

satıldığı için akaryakıtlara yasal olmayan bir şekilde karıştırılabilmektedir. Bu 

suretle haksız kazanç sağlanmasının ve taşıtların zarar görmesinin önlenmesi 

amacıyla, Tasarıda söz konusu malların vergi oranları, katılabilecekleri akaryakıt 

ürünlerinin vergi oranlarına yaklaştırılmıştır. Ancak, bu durumda söz konusu 

maddeleri girdi olarak kullanan imalatçılara ek bir vergi yükü getirilmemesi 

amacıyla Tasarıda bir de tesçil - terkin sistemi getirilmiştir. Böylece söz konusu 

malları girdi olarak kullanan imalatçıların özel tüketim vergisi ödememeleri 

imkanı getirilmiştir. 

3.1.7. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MATRAHI 

Tasarıya göre, özel tüketim vergisinin matrahı, kapsam içindeki malların 

ilk iktisabı, teslimi ve Türkiye’de serbest dolaşıma girişinde hesaplanacak özel 

tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan 
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meydana gelir. Ancak, III sayılı Listede yer alan tütün mamüllerinin vergi 
matrahı, bu malların nihai tüketiciye satışı anında uygulanan perakende satış 

fiyatından katma değer vergisi ve hesaplanacak olan özel tüketim vergisinin 
düşülmesi suretiyle bulunan tutar olacaktır. 

Maliye Bakanlığı, uygulama kolaylığı sağlanması amacıyla ve gerekli 

gördüğü takdirde özel matrah şekilleri tespit etme ve matrah uygulamasına 

ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkilidir. 

3.1.8. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ORANI VEYA TUTARI 

Özel tüketim vergisinin oranı her bir listede yer alan malın karşısında 

gösterilmiştir. Getirilen değerlerin tamamı ad valorem değerlerdir. Her mal 

grubunun arz ve talep esneklikleri ile maliyet yapılarının farklı oluşu, vergi 

oranları arasında büyük uçurumların doğmasına yol açmıştır. Örneğin, 
buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası ya da video gibi dayanıklı 
tüketim maddelerinden alınan özel tüketim vergisi oran %1 iken, kurşunlu benzin 
ve süper benzin üzerinden alınan özel tüketim vergisi oranı %250’dir. Bu 

nedenle, Bakanlar Kuruluna, listelerde yer alan malların tamamı veya her biri 

için topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, her bir liste için belirtilen limitler 
dahilinde oran artırımı veya indirimi ve yine limitler dahilinde spesifik vergi 

tutarları belirleme yetkisi verilmiştir. 

Tasarının mevcut haliyle kapsam içindeki mallara getirilmiş her hangi bir 
spesifik vergi bulunmamaktadır. Ancak, Tasarı, Bakanlar Kuruluna I ve III sayıiı 

Listelerde yer alan mallar için belirlenen ad valorem vergi oranı ile spesifik vergi 

tutarını aynı mal için birlikte ya da ayrı ayrı uygulatma yetkisini vermiştir. 

Ayrıca, spesifik vergi tutarlarının belirlenmesi halinde, gümrük birliğinin 

gerektirdiği şartlara uygunluk açısından, I ve III sayılı Listelerde yer alan mallara 
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uygulanacak olan spesifik vergi tutarlarının, Avrupa Para Birimi cinsinden tespiti 
veya Devlet istatistik Enstitüsünce ilan olunan aylık toptan eşya fiyatları endeksi 
dikkate alınarak uygulatılması ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

konusunda Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiştir. 

Tasarıda, Bakanlar Kuruluna oranları artırma ve eksiltme yetkisi de 

getirilmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu, I sayılı Listedeki mallar için belirlenen 

oranları %500’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; III sayılı Listedeki 
mallar için belirlenen oranları %250'ye kadar artırmaya, yarısına kadar 
indirmeye, II sayılı Listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar 

artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve IV sayılı Listedeki mallar için belirlenen 
oranları on katına kadar artırmaya ve yarısına kadar indirmeye yetkilidir. 

3.1.9. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUK 

Vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, II sayılı Listede yer alan ve özel 
tüketim vergisinin konusuna giren motorlu araçların vergisi ödenmeden önce 
kayıt ve tescilini yapanlar, serbest dolaşıma girişi ile ilgili işlemleri yapanlar 
(gümrük memurları) ve bu araçları satanlar, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı 
ceza ve faizlerden müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. 

3.1.10. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUN TASARISININ YÜRÜRLÜĞE 

GİRMESİYLE BİRLİKTE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK YA 

DA DEĞİŞTİRİLECEK OLAN HÜKÜMLER 

Kanun Tasarısında, özel tüketim vergisinin yürürlüğe girmesi ile daha 
önce muhtelif adlarla alınan bazı vergi, fon ve payların tek bir vergi altında 

birleştirilmesi suretiyle vergide basitleştirilmeye gidilmesi amaçlanmaktadır. 

Böylece, hem mükellef sayısı azaltılmakta, hem verginin hesaplanması 

kolaylaştırılmakta, hem de idarenin yükü azaltılmaktadır. 
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Kaldırılacak hükümler aşağıda sayılmaktadır: 

• 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisi 
ile ilgili hükümlerinin sonuna, 3418 sayılı Kanunun 22. maddesi ile 
eklenen geçici ikinci madde. 43 Buna göre, otomobil, kaptıkaçtı, panel, 
arazi taşıtı ve minibüslerin fabrika, ana bayi, bayi, bölge bayii, yetkili 
satıcı, acente, satıcı ve motorlu araç ticareti yapanlardan, fatura ve 
benzeri belgeler ile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde, bir 
defaya mahsus olarak alınan “ek taşıt alım vergisi” kaldırılacaktır. 

• 2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2. maddesinin 

(a) ve (j) bentleri.44 Buna göre, imal edilen alkollü ve alkolsüz içkiler, 

tütün mamülleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve her tür içki imalinde 

kullanılan alkollü ve alkolsüz özütlerden alınan azami %15’lik paylarla 

Tekel idaresinin ithal ettiği maddelerden alınan payların Toplu Konut 
Fonuna aktarılması kaldırılacaktır. 

• 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisinin 60. maddesi.45 
Buna göre, tütün mamüllerinin, şarap ve bira dahil her tür alkollü 

içkinin, bazı alkolsüz içkilerin, her tür ispirtolar ve füzel yağının, oyun 

kağıtlarının ve röntgen filmlerinin ek vergi kapsamı içinde 
vergilendirilmesi kaldırılacaktır. 

• 7.11.1984 tarih ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu46 ile 

ek ve değişiklikleri. Buna göre, bu Kanun ile akaryakıt tüketimi 

üzerinden alınan vergiler kaldırılacaktır. 

43 31.3.1988tarih ve 19771-2. sayılı (mükerrer) Resmi Gazete. 

44 2.3.1984 tarih ve 18344 sayılı Resmi Gazete. 
45 2 11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazete. 
46 20.11.1984 tarih ve 18581 sayılı Resmi Gazete. 
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• 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Kurulması Hakkında Kanunun 12. maddesinin (b) bendi.47 Buna göre, 

bu Kanunla oluşturulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna tütün 

mamülleri ve her tür alkollü içki üzerinden alınan payların aktarılması 

kaldırılacaktır. 

• 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15. 

maddesinin (g) bendi.48 Buna göre, tütün mamülleri ve bira ve şarap 
dahil her tür alkollü içki üzerinden alman payların, bu Kanunla 
oluşturulan Fedarasyonlar Fonuna aktarılması kaldırılacaktır. 

• 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 

Hizmetleri Vergisinin ihdası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı 

Finansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında 

Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler yapılması ve Bu 

Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, ve değişik 39. maddeleri. Buna göre, eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için ilave kaynaklar temin 

edilmesi amacını güden bu Kanunun, her türlü alkol (füzel yağı dahil) 

ve alkollü içkiler ile her türlü alkolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz, 

meyveli gazoz ve meyve suları hariç); tütün ve tütün mamullerinin 
teslimi ve ithalatının, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisine 
tabi olması hükmü kaldırılacaktır. 

• 10.9.1960 tarih ve 79 sayılı Milli Koruma Suçlarının Affına, Milli 

Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 
Hükümler ihdasına Dair Kanunun değişik 5. maddesinin ( c ) bendi.49 

47 13.11.1985 tarih ve 18927 sayılı Resmi Gazete. 

48 28.5.1986 tarih ve 19120 sayılı Resmi Gazete. 
49 16.9.1960 tarih ve 10605 sayılı Resmi Gazete. 
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Buna göre, teşkil edilen Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu ve bu Fona 
aktarılacak paylar kaldırılacaktır. 

• 7.3.1954 taıih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 112. 

maddesinin 5. fıkrası.50 Buna göre, “muaf olarak ithal olunan petrolden 

imal edilen petrol mahsulleri, doğrudan doğruya veya petrol ameiiyesi 

sayılmayan bir faaliyet yoluyla, Türkiye dahilinde kullanılmak veya 
satılmak üzere devredildiği takdirde, devir tarihinde yürürlükte bulunan 
Gümrük Kanunu ve tarife cetvellerindeki hüküm ve şartlar dahilinde 

gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulur” hükmü 

kaldırılacaktır. 

Kaldırılacak bu hükümler dışında, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 

yürürlüğe girmesiyle birlikte, değiştirilecek bazı hükümler de mevcuttur. Bunlar: 

• 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 1. maddesinin 1. 

fıkrası. Buna göre, özel tüketim vergisine tabi taşıtların ilk iktisapları ve 
Türkiye’de serbest dolaşıma girişinin sağlanması, taşıt alım vergisinin 
kapsamı dışına çıkarılacaktır. Bunun yerine, bir defaya mahsus olmak 

üzere özel tüketim vergisi alınacaktır. Ancak, özel tüketim vergisi 

ödenmiş olan taşıtların bundan sonraki el değiştirme safhalarında özel 
tüketim vergisi uygulanmayacak, buna karşılık taşıt alım vergisi 
uygulanmaya devam edecektir. 

• 9.5.1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununa51, 
28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun52 17. maddesinin 3. fıkrasıyla 

eklenen ek madde hükmü. Buna göre, üretilen tütün mamüllerinde 

kullanılan tütün cinslerine göre fon alınması ve bu fonun kullanılmasına 

50 16.3.1954 tarih ve 8659 sayılı Resmi Gazete. 
51 30.5.1969 tarih ve 13210 sayılı Resmi Gazete. 

52 3.6.1986 tarih ve 19126 sayılı Resmi Gazete. 
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ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulunca tespit edilmesine ilişkin 
hükümler kaldırılacaktır. 

• 13.10.1988 tarih ve 3480 sayılı Malûller İle Şehit Dul ve Yetimlerine 

Tütün ve Alkol ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay verilmesi Hakkında 
Kanunun53 1 ve 2. maddeleri. Buna göre, malûller ile şehit ve dul ve 

yetimlerine, özel tüketim vergisi hasılatından pay ayrılacaktır. 

Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının yürürlüğe girmesiyle birlikte 
yürürlükten kaldırılacak ya da değiştirilecek olan hükümler, bazı kurum ve 
kuruluşların gelir kaybına yol açacağı için, Tasarı, yine bazı kurum ve 
kuruluşlara özel tüketim vergisinden pay ayrılmasını düzenlemiştir. Buna göre: 

• Savunma Sanayini Destekleme Fonuna %2.85; 

• Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere; Milli Eğitim 

Bakanlığına %1.20 ve Sağlık Bakanlığına %0.70; 

• Gençlik, spor ve altyapı hizmetleri ile sosyal hizmetlerde kullanılmak 
üzere; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne %0.19, Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüğüne %0.17, Karayolları Genel Müdürlüğüne %0.20, 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne %0.02 ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne de %0.17 oranında pay 
ayrılacaktır. 

53 16.10.1988 tarih ve 19961 sayılı Resmi Gazete. 
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4. TÜRK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİSTEMİNİN AVRUPA 
TOPLULUĞU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİSTEMİNE UYUMU 

SORUNU 

4.1. TÜRKİYE İLE TOPLULUK ARASINDA AKDEDİLEN 

HUKUKİ METİNLER 

4.1.1. ANKARA ANLAŞMASI 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile ilişkilerini belirleyen ana metin, 12 Eylül 

1963 tarihinde imzalanıp 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara 

Anlaşmasıdır. Bu Anlaşmasının dibacesinde, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğu arasında, Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 238. 
maddesine göre ortaklık yaratan bir Anlaşma akdedildiği ifade edilmektedir. 
Gerçekten de Roma Antlaşmasının 238. maddesinin birinci fıkrası, “Topluluk bir 

üçüncü Devlet, bir Devletler birliği veya uluslararası bir kuruluş ile karşılıklı hak 

ve yükümlülükler, ortak faaliyetler ve özel usuller öngören bir ortaklık kurma 

amacıyla anlaşmalar yapabilir.” demektedir. 

Ankara Anlaşmanın 16. maddesi, “Akit Taraflar, Topluluğu kuran 

Antlaşmanın üçüncü büyük bölümünün birinci kısmında yer alan rekabet, 

vergileme ve mevzuatın yaklaştırıİması ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin, 

ortaklık ilişkilerinde uygulanması gerektiğini kabul ederler.” demektedir. 

4.1.2. KATMA PROTOKOL 

Ankara Anlaşmasının 30. maddesine göre, Anlaşmaya eklenmesi uygun 
bulunan Protokoller Anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır. Bu nedenle, 23 Kasım 
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1970 tarihinde imzalanıp 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren “Katma Protokol" 

çok önemli bir diğer metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu Protokolün 
44. maddesi konumuz açısından büyük önem taşımakta ve aşağıdaki hükümleri 

getirmektedir: 

“1. Hiçbir Akit Taraf, diğer Tarafın mallarına, benzeri milli mallara dolaylı 

veya dolaysız şekilde uyguladıklarından, hangi nitelikte olursa olsun, dolaylı 

veya dolaysız daha yüksek hiçbir iç vergi uygulayamaz. 

Hiçbir Akit Taraf, diğer Tarafın mallarına, başka üretimleri dolaylı olarak 

koruyacak nitelikte bir iç vergi uygulayamaz. 

2. Türkiye ile Topluluk arasındaki mal alışverişinde, ihraç edilen mallar, 

dolaylı veya dolaysız olarak bu mallara uygulanan vergilerden daha yüksek bir iç 

vergi iadesinden yararlanamaz.” 

4.1.3. ORTAKLIK KONSEYİ KARARLARI 

Ankara Anlaşmasının 6. maddesi, “Ortaklık rejiminin uygulanmasını ve 
gittikçe gelişmesini sağlamak için Akit Taraflar, Anlaşma ile verilen görevlerin 
sınırları içinde eylemde bulunan bir Ortaklık Konseyinde toplanırlar” demektedir. 
Anlaşmanın “Genel ve Son Hükümler” başlığı altında da Ortaklık Konseyinin 
görev ve yetkileri belirtilmektedir. 

Ortaklık Konseyini, bir yandan Türkiye Hükümetinden üyeler, öte yandan, 
üye devletler hükümetlerinden ve Topluluk Konsey ve Komisyonundan üyeler 
meydana getirir. 

Ortaklık Konseyi. Anlaşma ile belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için, 

Anlaşmanın öngördüğü hallerde karar alabilir. Yine ortaklık rejiminin 
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gerçekleşmesi yolunda, Anlaşma amaçlarından birine ulaşmak için, Akit 
taraflardan bir ortak davranışı gerekli gördüğü takdirde, Anlaşma bunun için 

gerekli davranış yetkisini öngörmese bile, Ortaklık Konseyi uygun kararları alır. 

Ortaklık Konseyinin herhangi bir konuda karar alması durumunda taraflar, 
kararların yerine getirilmesi için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 

13.2.1996 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayımlanan 1/95 
sayılı “AT - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı", Türkiye ile Avrupa Topluluğu 
ilişkilerinin bir diğer önemli hukuki metni olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu Kararın özellikle 50. maddesi konumuz açısından büyük önem 

taşımakta ve bir anlamda Katma Protokolün 44. maddesi ile getirilen hükümleri 

tekrar etmektedir. Aslında, gerek Katma Protokolün 44. maddesi, gerek Ortaklık 

Konseyi Kararının 50. maddesi, Roma Antlaşmasının 95 ve 96. maddelerini 
tekrar etmektedir. 

Yukarıda sayılan hukuki metinlerden de anlaşılacağı üzere, Ortaklık 

ilişkisinin, dolaylı vergiler alanında sınırlı bir uyumlaştırma amacı öngördüğü 
söylenebilir. Bu hükümler, Ankara Anlaşmasının 28. maddesinde öngörülen 
“Anlaşmanın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşmadan doğan yükümlerin tümünün 
Türkiye’ce üstlenebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa 

katılması olanağını incelerler” hükmü ile birleştiğinde daha önemli hale 
gelmektedir. 

Türkiye’nin, yukarıda söz edilen hukuki metinleri akdetmesi, Avrupa 

Topluluğuna tam üyeliği hedeflediğini göstermektedir. Nitekim, Türkiye, 14 Nisan 

1987 tarihinde, Avrupa Topluluğuna tam üyelik müracatında bulunmuş, ancak 

çeşitli sebeplerle birlikte, Ankara Anlaşmasının 28. maddesinde belirtilen 
yükümlülüklerin tümünün Türkiye’ce henüz üstlenilemediği öne sürülerek, tam 

üyelik müzakereleri başlatılmamıştır. 

75 



Türkiye’nin, tam üyeliğe hazırlık döneminde sadece ekonomik yapısını 
değil, hukuki yapısını da Topluluk kurallarına uydurması gerekmektedir. Milli 
hukuk sistemlerinin ortak bir noktada birleştirilmesi amaçlanıyorsa, hukuk 
sisteminin bir parçası olan vergi hukukunun da Topluluk vergi hukukuna 
uyumlaştırılması gerekir. 

4.2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üyelliği gündeme geldiğinde, vergi 
uyumlaştırması konusunda Topluluğun yapmış olduğu tüm düzenlemelerin 
Türkiye tarafından da yerine getirilmesi gerekecektir. 

Vergi uyumlaştırması Roma Antlaşmasının 99. maddesine göre, “iç 

pazarın kurulması ve işleyişinin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde..." 
yapılacaktır. Vergiyle ilgili düzenlemeler büyük ölçüde çıkarılan direktiflerle 

yapılmaktadır. 

Vergi ile ilgili uyumlaştırma yapılırken, öncelikle Türkiye’nin anayasal bir 

soruna sahip olduğunu belirtmek gerekir. 1982 Anayasasının 6. maddesi, 
egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ve hiç bir kişiye, organa 

devredilemeyeceğini, 7. madde ise yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından kullanılacağını öngörmektedir. Vergi ödevi ile ilgili 73. madde 
ise, yeni vergi koyma veya mevcut vergileri değiştirme gibi tasarrufların ancak 
kanunla yapılabileceğini öngörmektedir. 

Topluluk direktifleri ve tüzükleri, üye ülkelerde uygulanma zorunluluğu 

olan tasarruflardır. Bu durumda, yasama yetkisinin Avrupa Topluluğu ile 
paylaşılması söz konusu olduğundan, 1982 Anayasasında gerekli değişikliklerin 

yapılması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 
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Ancak, Türkiye henüz Avrupa Topluluğuna tam üye değildir ve kısa 
dönemde tam üye olma olasılığı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel tüketim 
vergisi dahil yapılacak olan uyumlaştırma çalışmalarının, hukuki metinlerde 
öngörülenler dışında yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna karşılık, 
'Türkiye’nin uzun dönemde Avrupa Topluluğuna tam üye olma arzusu 
çerçevesinden bakıldığında, yükümlülüklerimiz dışında da bazı uyumlaştırma 
çalışmalarının bir an önce başlatılmasında büyük fayda vardır. 

4.3. TÜRKİYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL 

TÜKETİM VERGİSİ SİSTEMİNİ UYUMLAŞTIRMA SORUNU 

4.3.1. TÜRKİYE’NİN EŞ ETKİLİ VERGİ NİTELİĞİNDE ÖZEL TÜKETİM 
VERGİSİ GETİREMEMESİ 

Türkiye, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla, Topluluk çıkışlı sanayi 
mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmıştır (madde 4). Ancak, gümrük 
vergilerinin tek başına kaldırılmış olması, eş etkili vergilerin yürürlükte olması 
durumunda hiç bir şey ifade etmeyecektir. Bu nedenle, kaldırılan gümrük 

vergilerine benzer etki yapan özel tüketim vergileri getirmek, Ortaklık Konseyi 

Kararma aykırı hareket etmek anlamına gelir. 

Eş etkili vergilerin, öze! tüketim vergisi kanunları ya da fon gibi benzeri 
hukuki vasıtalarla getirilip getirilmemesi arasında hiç bir fark yoktur. Önemli olan, 
bı. vergilerin, daha önceden gümrük vergilerinin yaptığı etkiyi doğuracak şekilde 
elde edilmesidir. 

Türk vergi uygulamasında, Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı dahil, 

her hangi bir eş etkili vergi niteliğinde özei tüketim vergisi bulunmamaktadır. Bu 
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nedenle, Türkiye'nin eş etkili vergi düzenlemesi alanında uyumlaştırma sorunu 

bulunmamaktadır. 

4.3.2. TÜRKİYE’NİN AYIRIMCI VERGİ NİTELİĞİNDE ÖZEL TÜKETİM 
VERGİSİ GETİREMEMESİ 

Ortaklık Konseyi Kararının 50. maddesinin birinci paragrafının birinci 
cümlesi, “Hiç bir Akit Taraf, diğer Tarafın mallarına, benzeri milli mallara dolaylı 

veya dolaysız şekilde uyguladıklarından, hangi nitelikte olursa olsun, dolaylı 

veya dolaysız daha yüksek hiçbir iç vergi uygulayamaz." demektedir. 

Bu hüküm, uyumlaştırma amacı gütmez, sadece ayırımcılığı 

yasaklamakla yetinir. Yani doğrudan etkili bir hükümdür. 

Bu hükmün amacı, iç vergi düzenlemelerinin, ürünlerin menşei dikkkate 
alınmaksızın, ayırımsız biçimde uygulanmasıdır. Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı kararlarına göre iç vergi düzenlemelerinden kasıt, yerli ve ithal ürüne 

sistemli olarak aynı kriterlere göre vergi, resim ve harç gibi mali yükümlerin 

uygulanmasıdır. 

Ayırımcı vergilendirme yasağı hükmünün temel amacı, gümrük birliği 
içinde malların serbest dolaşımını temin etmek ve serbest rekabet koşullarının 

oluşumunu engelleyici ulusal düzenlemeleri ortadan kaldırmaktır. Böylece, ithal 

ve yerli ürün arasında rekabet açısından tam bir iç vergi tarafsızlığı sağlanmış 
olacaktır. Ancak, Topluluk bu hükmü getirirken, ulusal mercilere herhangi bir 
düzenleme yapılmasını dikte etmemektedir. Yani ulusal düzenlemelerle mevzuat 

hazırlamak serbesttir. Yeter ki bu mevzuat ithal ürün ile yerli ürün arasında 

ayırımcı bir niteliğe sahip olmasın. Bunun sonucu olarak, üye devletlerde 

birbirinden farklı bir çok vergi mevzuatı ortaya çıkabilir. Ancak, bu husus 

uyumlaştırma konusu içine girer ve ayırımcı vergilendirmeyi ilgilendirmez. 
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Adalet Divanına göre, ithal ürüne farklı davranmayı gerektiren her tür 

hukuki düzenleme doğrudan ayırımcı niteliğe sahiptir. Bir verginin sadece 

kendisinin değil, verginin kamu idarelerince uygulanmasına yönelik koşullar da 
ayırımcı vergileme sonucuna yol açabilir. Örneğin, hem yerli hem de ithal ürüne 
aynı oranda vergi uygulanmasına rağmen, yerli ürünün vergisi zamana yayılarak 
tahsil edilirken, kısacası yerli ürüne vergi vadeleri uygulanırken, ithal ürünün 

vergisi hemen, yani ithalat anında tahsil ediliyorsa, ayırımcı vergilendirme söz 

konusu olacaktır. 

Bir verginin ayırımcı olup olmadığı kolayca tespit edilebilir. Örneğin, bir 
ülke kendi şarabına hekto litre başına 30 birim özel tüketim vergisi getirirken, 
ithalatçı ülke şarabına hekto litre başına 40 birim özel tüketim vergisi getiriyorsa 
ayırımcı vergilendirme söz konusudur. 

Ayırımcı vergilendirme, bir anlamda eş etkili vergi getirme ile aynı 

sonuçlara yol açmaktadır. Eş etkili vergi getirmede olduğu gibi, ayırımcı 
vergilerin tespit edilmesi de çok kolaydır. Bu nedenle, vergi uyumlaştırması 
yapan ülkeler, genellikle ayırımcı vergilendirme yoluna gitmemekte, tepiti daha 

güç olan koruyucu vergilendirme yoluna gitmektedir. 

Türk vergi uygulamasında, Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı dahil, 
her hangi bir ayırımcı vergi niteliğinde özel tüketim vergisi bulunmamaktadır. Bu 

nedenle, Türkiye'nin ayırımcı vergi düzenlemesi alanında uyumlaştırma sorunu 
bulunmamaktadır. 
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4.3.3. TÜRKİYE’NİN KORUYUCU VERGİ NİTELİĞİNDE ÖZEL 

TÜKETİM VERGİSİ GETİREMEMESİ 

Ortaklık Konseyi Kararının 50. maddesinin birinci paragrafının ikinci 

cümlesi, “Hiçbir Taraf, diğer tarafın mallarına, başka üretimleri dolaylı olarak 

koruyacak nitelikte bir iç vergi uygulayamaz." demektedir. 

Bu hüküm sadece malın menşeine göre yapılan ayırımcılığı 
yasaklamakla kalmıyor, görünüşte başka kriterlere göre uygulanan, ancak etkisi 

ithal ürünlere dezavantajlı bir konuma sokmak olan iç vergi düzenlemelerini de 

yasaklıyor. 

Ayırımcı etkinin tespitinde "benzer” mallar kriterini kullanırken, koruyucu 

etkinin tespitinde, “rakip" mallarar arasında rekabet eşitliğinin yerli mal lehine 
bozulması göz önünde tutulmaktadır. Rakip olma ölçütü, halihazırdaki piyasa 
açısından olduğu gibi, gelecekteki piyasa açısından da ele alınmaktadır. 

Koruyucu vergilendirme için verilebilecek en iyi örnek, şaraba karşı bira 
vergilendirmesi ya da tersi olan biraya karşı şarap vergilendirmesidir. Bir ülke 

için kendi şarap sektörü büyük önem taşıyorsa, gerek yerli, gerek ithal şaraplar 

için getirilecek olan özel tüketim vergisi düşük tutulur, buna karşılık, daha az 
talep gören biraya yüksek oranlı vergiler getirilir. Getirilen bu yüksek oranlı bira 
vergileri, hem yerli ürünlere, hem de ithal ürünlere ayırımsız olarak uygulanır. 
Böylece, yüksek oranlı bira vergileri nedeniyle şarap sektörü dolaylı olarak 

korunmuş olur. Çünkü tüketiciler, vergilerden dolayı fiyatı yükselmiş olan biraya 
yöneleceğine, fiyatı düşük olan şarabı tercih edecektir. Görüldüğü üzere, 

koruyucu vergilendirme tüketici tercihlerinin değişmesine yol açmaktadır. 

Ayırımcı vergi ile koruyucu vergi arasında en önemli fark, ayırımcı vergi 

uygulamasının objektif olarak haklı sebeplerle savunulmasının mümkün 
olmamasına rağmen, koruyucu vergi uygulamasının bu tarz gerekçelerle izah 



ed ebilmesidir. Diğer bir ifadeyle, menşe itibarıyla ayırımcı uygulama kesinlikle 
yasaklanmıştır. Ancak, menşe dışındaki faktörlere bağlı ayırımcılık dolaylı olarak 

yerli ürünü korusa bile, bu korumanın dışında, objektif olarak geçerli bir sosyal 

ya da ekonomik neden bulunuyorsa, söz konusu vergi uygulamasının yasak 

olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. 

Bir verginin koruyucu olup olmadığını tespit etmek gerçekten de çok 
zordur. Bu nedenle vergi uyumlaştırması yapan ülkeler, genellikle koruyucu 

vergilendirme yoluna gitmekte ve bu yolla kendileri için önem taşıyan sektörleri 

ko'umaya çalışmaktadır. 

Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısında, koruyucu vergi niteliğinde özel 
tüketim vergisi bulunduğunu söyiemek yanlış olmaz. Tasarının II sayılı 
Listesinde yer alan binek otomobillerinin vergi oranları aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir: 

•Silindir hacmi 1000 cm3’ü geçmeyenler; %20 

•Silindir hacmi 1000 cm3’ü geçen fakat 1500 cm3’ü geçmeyenler; %21 
•Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 1600 cm3’ü geçmeyenler; %23 

•Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler; %26 
•Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçen fakat 3000 cm3’ü geçmeyenler; %50 
•Silindir hacmi 3000 cm3’ü geçenler; %60 

Görüldüğü üzere, 2000 cm3’e kadar olan binek otomobillerine uygulanan 
vergi oranları %20 - 26 arasında değişirken, 2000 cm3 üzerindeki binek 

otomobille'ine uygulanan vergi oranları ani bir sıçrama yaparak %50 - 60 

arasında değişmektedir. 

ilk bakışta bu vergi uygulamasında bir sakınca görünmemektedir. Çünkü, 
silindir hacminin artmasıyla birlikte vergi oranlarının da artması yanlış bir 

uygulama değil, aksine vergi adaletinin sağlanması açısından doğru bir 

81 



uygulamadır. Silindir hacmi yüksek olan arabaların genellikle daha pahalı olduğu 
göz önünde bulundurulursa, böyle bir vergilendirmeyle, yüksek gelirin yüksek 
olarak vergilendirilmesi sağlanmış olur. 

Yine yüksek silindir hacmine sahip olan arabalar çevreyi de daha çok 
kirlettiğinden, bunlardan daha yüksek oranlı vergi alınmasından daha doğal bir 
şey olamaz. Ancak, Türkiye’de 2000 cm3 üzerinde binek otomobili üretilmediği 
göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’nin üretim yaptığı 2000 cm3 e kadar olan 
otomobillerde vergi oranının düşük tutulması, fakat Türkiye'de üretimi olmayan 

2000 cm3 üzerindeki otomobillerin, dolayısıyla ithal otomobillerin vergi 

oranlarının ani bir sıçramayla iki katına çıkarılarak yüksek tutulması, bir 

koruyucu vergilendirme uygulaması olarak adlandırılabilme tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 

Yukarıda anlatıldığı üzere, koruyucu vergilendirme, objeKtif olarak haklı 

sebeplerle savunulmasının mümkün olduğu bir vergileme türüdür. Bu durumda, 

oranlar arasındaki artırımın makul düzeyde tutulması, gelire göre vergilendirme 

ya da çevrenin korunması gibi savlar üretilmesine yarayabilir Ancak, bu 

şekildeki yüksek sıçramalarda, yukarıdaki savların ileri sürülmesi zorlaşacaktır. 

Çünkü, vergi oranlarındaki ani sıçramaların, Türkiye’de üretimi olmayan otomobil 
modellerine denk getirilmesi ve dolayısıyla sadece ithal otomobillere 

uygulanacak olması, vergi uygulamasının dolaylı yönden Türk otomotiv 

endüstrisini koruduğu itirazlarının yapılmasına yol açavaktır. Bu nedenie. bu 

düzenleme, Türk özel tüketim vergisi sisteminin Avrupa Topluluğu özel tüketim 

vergisi sistemine uyumlaştırma sürecinde bir sorun olarak ortaya çıkabilir. 8u 

hükmün, Tasarı kanunlaşmadan önce tekrar gözden geçirilmesinde fayda vardır. 
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4.3.4. TÜRKİYE’NİN İHRAÇ ETTİĞİ MALLARA, UYGULAMASI 
GEREKTİĞİNDEN DAHA YÜKSEK BİR İÇ VERGİ İADESİ 
UYGULAMAMASI 

Ortaklık Konseyi Kararının 50. maddesinin ikinici paragrafı, “Türkiye ile 
Topluluk arasındaki mal alışverişinde, ihraç edilen mallar, dolaylı veya dolaysız 
olarak bu mallara uygulanan vergilerden daha yüksek bir iç vergi iadesinden 
yararlanamaz.’’ demektedir. 

Bilindiği üzere, dolaylı vergiler alanında, dünya üzerinde genel olarak 

kabul edilen sistem, varış ülkesinde vergilendirme sistemidir. Bu sisteme göre, 
ülkeler kendi topraklarında üretilen mallara dolaylı vergiler getirmekte, ancak bu 

ürünlerin ihraç edilmesi durumunda alınan vergiler iade edilmektedir. Çünkü, 

ihraç edilecek olan ürün, varış ülkesinde vergilendirme ilkesinden dolayı ithal 

edilecek ülkede zaten vergilendirilecektir. Böylece, hem ülkenin dış ticareti 

açısından rekabet edebilirliği artacak, hem de çifte vergilendirmenin önüne 

geçilmiş olacaktır. 

Ancak, bir ülke, daha önce tahsil etmiş olduğu vergilerden daha yüksek 

oranlı bir vergi iadesi sağlarsa, bu ürün dış pazarlarda daha iyi rekabet edebilir 
duruma gelecektir. Başka bir anlatımla, söz konusu ülke, ihraç edilen mal için bir 
devlet yardımı yapmış olacak ya da ihracatına sübvansiyon vermiş olacaktır. 

Genellikle ülkeler, mevzuatlarında bu hedefe yönelik düzenlemeler 

getirmemektedir. Aksi takdirde ihracat sübvansiyonu hemen farkedilir. Bu 
hükmün ihlali daha çok uygulamalar bazında olmaktadır. Uygulamalar bazında 
ihlaller gerçekleştirildiği için, her somut olayda ihlalin mevcut olup olmadığı 

araştırılmalıdır. 
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Türk Özel Tüketim Vergisi mevzuatında, ihraç edilen mallara, verilmesi 
gerekenden fazla vergi iadesi verilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bu 
nedenle Türkiye’nin bu alanında uyumlaştırma sorunu bulunmamaktadır. 

4.4. TÜRKİYE’NİN TAM ÜYE OLASILIĞI ÇERÇEVESİNDE 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİSTEMİNİ UYUMLAŞTIRMA 
SORUNU 

4.4.1. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİSTEMİNİN KAPSAMI 

Avrupa Topluluğunda uyumlaştırma kapsamında bulunan özel tüketim 
vergileri “beş büyükler” şeklinde sınırlandırılmıştır. Yani 5 mal kategorisi 
uyumlaştırma kapsamına alınmış, diğer mallar üye devletlerin serbest 
düzenleme alanına bırakılmıştır. Bu husus, 92/12 sayılı Yatay Direktifde54, "Üye 
devletler, ülkelerarası sınır geçme formalitelerine sebep olmamak şartıyla, beş 

büyükler dışında kalan mallara da vergi koymak veya var olanlar devam ettirmek 

hakkına sahiptir.” şeklinde dile getirilmiştir (md. 3/3). 

Söz konusu beş ana mal, bira, şarap, bira ve şarap dışında kalan diğer 

alkollü içkiler, işlenmiş tütün mamülleri ve madeni yağlardır. 

Yine, 92/12 sayılı Yatay Direktifde belirtildiği üzere, matrahın tayini, 

verginin hesaplanması, vergiyi doğuran olay ve verginin tahsili konularında, özel 
tüketim vergileri ve katma değer vergisine uygulanan kurallarla uyum içinde 
olmak şartıyla, alkol ve alkollü içkiler, madeni yağlar ve işlenmiş tütün ürünleri 

üzerine, özel amaçlarla başka dolaylı vergiler konulabileceği belirtilmektedir (md. 

3/2). 

54 25.2.1992 tarih ve 92 12/EEC sayılı Direktif (OJ L 076 23.03.92 p.l) 
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Türkiye, egemen devlet sıfatıyla, beş büyükler dışındaki mallara özel 

tüketim vergisi uygulayabilecektir. Kaldı ki, yukarıda açıklandığı üzere, 
uyumlaştırms kapsamındaki üye devletler dahi, belli sosyal ve ekonomik 

amaçlarla uyumlaştırma kapsamı dışındaki mallara özel tüketim vergisi 
getirebilir. Ancak, Avrupa Topluluğu ülkelerinde özel tüketim vergileri gerçekten 

de çok kısıtlı sayıda ürünü kapsamına almaktadır. Çünkü, Adalet Divanı 

kararlarında, özel tüketim vergilerinin niteliği ve kurumsal yapısı titizlikle 

İncelenmektedir. Altıncı Katma Değer Vergisi Direktifinin 33. maddesi de genel 

gider vergisi niteliğinde vergi getirilmesini, özel tüketim vergisi de olsa 

yasaklamıştır. Adalet Divanı, kararlarında, her hangi bir özel tüketim vergisinin 
Altıncı Katma Değer Vergisi kapsamına girip girmediğini tartışırken, bu verginin 
katma değer vergisinin yanı sıra bir - iki ürünü konu alması gibi karakteristik 

üzerinde durmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında, Türk Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı 
gerçekten de çok geniş tutulmuştur. Uzun vadede, Türkiye’nin tam üye olması 

durumunda sorun çıkartabilecek olan bu Tasarı henüz kanunlaşmadan 

daraltılmak, mali gerekler zorluyorsa, yeni bir vergi getirilmesi yerine, o mal 
üzerindeki katma değer vergisi oranı artırılmalı ya da özel tüketim vergisine konu 

olan diğer ürünler üzerindeki oranlarda oran ayarlaması yoluna gidilmelidir. 

4 4.2. SPESİFİK VERGİ - AD VALOREM VERGİ AYIRIMI 

Öze! Tüketim Vergisi Kanun Tasarısına bakıldığında, ödentilerin 
tamamının ad valcrem yükümlülüklerden oluştuğunu görmekteyiz. Bununla 
birlikte, Bakanlar Kuruluna spesifik yükümlülük getirme yetkisi de verilmiştir. 

Halbuki Avrupa Topluluğu uygulamasında, sigaralar dışında ad valorem 

yükümlülük uygulaması bulunmamakta, spesifik vergi uygulanmaktadır. 
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Türkiye, egemen devlet sıfatıyla, vergi yükümlülüklerini dilediği şekilde 
saptama yetkisine sahiptir. Spesifik vergi ile ad valorem vergi arasında, gerekli 
ayarlamalar yapıldığı takdirde, elde edilecek hasılat açısından bir fark 
bulunmamaktadır. Ancak, enflasyonist ülkelerde spesifik vergi uygulaması 

zordur. Çünkü, fiyat artışlarından dolayı sık sık vergi ayarlamaları yapmak 

gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Tasarının benimsediği yol doğru 

gözükmektedir. Ancak, uzun vadede Türkiye’nin tam üye olması gündeme 

geldiğinde, Tasarının bu kısmında değişiklik yapılacaktır. Çünkü, Toplulukta 
oranlar, alt limitler getirilerek spesifik ve kesin olarak belirtilmiştir. 

• 

4.4.3. İSTİSNALAR 

Avrupa Topluluğu özel tüketim vergisi sistemi, istisnaları genel istisnalar 

ve özel istisnalar olmak üzere ikiye ayırır. Aynı şekilde, Türk Özel Tüketim 
Vergisi Kanun Tasarısındaki istisnalar da genel ve özel istisnalar olmak üzere 

ikiye ayrılmıştır. Ancak, Topluluk ve Türkiye uygulamasında istisnalar açısından 

büyük farklılıklar bulunmaktadır. Egemen devlet sıfatıyla Türkiye, istediği ürünleri 

istisna kapsamına almakta serbesttir. Ancak, Türkiye uzun vadede özel tüketim 
vergisi sistemini Topluluğunkiyle uyumlaştırmak istiyorsa, istisnalar alanında da 

bazı değişiklikleri yerine getirmek durumundadır. 

istisnalar konusundaki bir diğer husus, Tasarıda ihracat istisnasının 

öngörülmüş olmasıdır. Uluslararası ticarette, vergileme bakımından varış 

ülkesinde vergilendirme ilkesi benimsenmiştir. Bu çerçevede, özel tüketim 
vergisine tabi malların ihraç teslimlerinin istisna kapsamına alınması yerindedir. 
Yine, Tasarının 5. maddesinde belirtildiği üzere, ihraç kaydıyla teslim edilen 

mallar için hesaplanan özel tüketim vergisinin, katma değer vergisi 

uygulamasında olduğu gibi tecil ve terkin edilmesi imkanı sağlanmıştır. 
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Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından 
itibaren 3 ay içinde ihraç edimesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. Ancak, 
ihracatçı, Kanun Tasarısında öngörülen şartları yerine getiremezse, tecil edilen 
vergi gecikme zamlarıyia birlikte tahsil olunur. 

Nitekim, söz konusu Kanun Tasarısından önce, 29.11.1993 tarihinde 

Başbakanlığa sevk edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe 
Komisyonu gündemine gelen Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısında da aynı 
husus yer almıştır. Ancak, bu son Kanun Tasarısı, eskisinden farklı olarak, aynı 
zamanda özel tüketim vergisinin iadesini öngörmektedir. 

Tasarının 5. maddesinin son fıkrası, "Maliye Bakanlığı, ihraç edilen 

malların imalatçıları veya Türkiye'de serbest dolaşıma girişini sağlayanlardan 

alımı ile ilgili fatura ve benzeri alış vesikaları üzerinde gösterilen ve beyan edilen 

özel tüketim vergisinin ihracatçıya iade edilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir.” demektedir. Kısaca, ihraç edilen malın özel tüketim 

vergisinin, ihracatçı adına düzenlenen faturada ayrıca gösterilmiş olması 

kaydıyia, bu verginin ihracatçıya iade edilmesine imkan tanınmıştır. 

Özel tüketim vergileri, son satıştan önceki bir üretim aşamasında alınan 
toplu gider vergileri olduklarından, bu vergilerin hammadde veya yarı mamül 

üzerindeki yükü kesin olarak belirlenemez.55 

Özei tüketim vergisi, yayılı muamele vergisi olan katma değer vergisinin 
aksine, toplu muamele vergisi özelliğini taşır ve sadece ürünlerin toptancı veya 
tüketiciye satılması aşamasında alınır. 

Özel tüketim vergisi, aynı zamanda katma değer vergisi matrahına 
eklenen bir değerdir. Bu nedenle, ihracat istisnasından faydalanırken, bu değerin 

55 DPT, Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu Raporları, s. 19. 

87 



çıkarılması katma değer vergisi miktarını, dolayısıyla iade ediecek katma değer 
vergisi miktarım değiştirecektir. 

Avrupa Topluluğu uygulamasında fabrikadan çıkan ürünler vergi 
idaresinin kontrolündeki antrepolara alınmaktadır. Burada vergisi ertelenmiş 
olarak muhafaza edilmekte, daha sonra, ürünün tüccara veya tüketiciye 
satılması halinde özel tüketim vergisi tahsil edilmektedir. Ürünün yurt dışına 
ihraç edilmesi durumunda ise, ihracatçı ülkede vergi alınmadan ithalatçı ülkedeki 

izin verilmiş antrepoya gitmektedir. Vergi burada, ithalatçı ülkede geçerli 

oranlarda ödenmektedir. Bu sistemden dolayı Avrupa Topluluğunda özel tüketim 
vergilerinin ihracatta iadesi mekanizması bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, varış ülkesinde vergilendirme ilkesinden dolayı, özel 
tüketim vergilerinin ihracatçı ülkede alınmaması ve istisna kapsamına sokulması 

yerinde bir düzenlemedir. Ancak, Özel tüketim vergisinin ihracat aşamasında 
iade edilmesi hususunda çok dikkatli davranılmalıdır. Çünkü, özel tüketim 
vergisi, katma değer vergisi matrahı içerisinde de yer aldığından, her iki verginin 
de iadesi aşamasında, iade edilecek miktarların doğru hesaplanması zorluklara 
yol açabilecektir, iade edilmesi gerekenden fazla bir miktarın iade edilmesi ise, 
ihracat sübvansiyonuna yol açabilecektir. 

4.4.4. VERGİNİN ORANI VEYA TUTARI 

Avrupa Topluluğu uygulamasında minimum vergi oranları saptanmış, 
fakat maksimum oranlar belirtilmemiştir. Ancak, katma değer vergisinden farklı 
olarak, ürünlerin bir çoğunda oldukça yüksek oranlı özel tüketim vergileri 
belirlenmiştir. 

Sadece minimum vergi oranlarının saptanmış olması, Üye devletelerin 
aynı mallara uyguladığı oranlar arasında büyük farklılıkların doğmasına yol 



açmıştır. Örneğin şarap için Avrupa Topluluğunun öngördüğü minimum vergi 
tutarı, hektolitre başına 0 ECU'dür. Gerçekten de, Avusturya, Yunanistan, 
Ispanya İtalya ve Lüksemburg gibi ülkeler şaraba 0 ECU tutarında vergi 
uygulamakta, yani şarap üzerinden özel tüketim vergisi almamaktadır. Buna 
karşılık, İrlanda, şarabın hektolitresinden 384 ECU, İsveç ise 487 ECU tutarında 
spesifik vergi almaktadır. 

Görüldüğü üzere üye devletler, ulusal endüstrilerinin el verdiği ölçüde, 

ürünler üzerine diledikleri kadar yüksek vergi oranları getirebilmektedir. Ancak, 

özel tüketim vergileri ile ilgili yeni hükümler getirildiği takdirde, bir çok devlet 

belki de yapısını yeni koşullara uyduramayacak ve büyük sorunlarla 

karşılaşacaktır. 

Türkiye’nin, oranlar konusunda uyumlaştırma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye ile AT arasında uygulanan özel tüketim vergisi 

oranlarının aşırı düzeyde farklı olması, gelecekte yapılabilecek bir oran 

uyumlaştırmasmı zorlaştırabilir. Bu nedenle, Topluluk uygulamasında mevcut 

olan minimum oranlar, Türkiye'nin de çıkarlarını zedelemediği sürece göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Vergi oran ya aa tutarları konusunda belirtilmesi gereken bir diğer husus, 

Türk Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısında bulunan ve Bakanlar Kuruluna 

olağanüstü bir oran artırma ve eksiltme yetkisi veren hükmüdür. 

'982 Anayasasının 73. maddesinde öngörüldüğü üzere, vergi 

kanunlarıyla, Bakanlar Kuruluna oranları artırma ve eksiltme yetkisi verilir. Aksi 

takdirde her bir oran artışı için kanun değişikliği yoluna gidilmesi gerekirdi ki, bu 
da Türkiye gibi vergi kanunu değişikliklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)’nden zor geçtiği ülkeler için engelleyici bir husustur. Buna karşılık, bu 
Tasanda, Bakanlar kuruluna verilen yetki alışılmış düzeyde değildir. Örneğin, IV 
sayılı Listedeki mallar için Bakanlar Kuruluna, belirlenen oranların 10 katına 
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kadar, diğer bir ifadeyle, %1000 oranında artırma yetkisi verilmiştir. Bu durumda, 

örneğin IV sayılı Listede yer alan kürklerin vergi oranı %5û iken, vergi oranı 
birden bire %500 olabilecektir. 

Aynı şekilde, Tasarıya göre, I sayılı Listede yer alan madeni yağiarın 

vergi oranı, Bakanlar Kurulu Kararıyla %0’a indirilebilecektir. Yani Bakanlar 

Kurulu Kararıyla, %250 olan normal benzin üzerinden alınan vergi sıfıra 
indirilebilecek, böylece normal benzin özel tüketim vergisi kapsamından dolaylı 
olarak çıkarılmış olacaktır. Bakanlar kurulunun bu denli yetkilere sahip olması, 

bir anlamda TBMM’nin sahip olduğu gücün Bakanlar Kuruluna geçmesi 
anlamına gelir. 

Uyumlaştırma konusu açısından büyük önem taşımasa da, Bakanlar 
Kuruluna verilen bu yetki açısından Tasarının tekrar gözden geçirilmesinde 
büyük fayda vardır. 

Vergi oran ya da tutarları konusundaki son husus da, Kanun Tasarısında 
yer alan % 1 oranındaki vergilerdir. Gerçekten de Kanun Tasarısı yakından 
incelendiğinde, nafta ve doğal gaz gibi madeni yağlara; buzdolabı, çamaşır 
makinası, bulaşık makinası gibi beyaz eşyalara ve pikap, video cihazı ve 
televizyon gibi kahverengi eşyalara % 1 oranında özel tüketim vergisi getirildiği 
görülmektedir. 

% 1 oranında vergi düzenlemek, devletin bütçesine gelir kaydetmek 
amacıyla açıklanamaz. Çünkü, elde edilecek olan gelir, belki de bu gelir tahsil 
etmek için sarf edilecek gideri dahi karşılayamayacaktır. Bu nedenle, bu kadar 

düşük bir oran saptanmasının nedenini başka yerde aramak gerekir. 

Kanun Tasarısının bu denli düşük oranlar belirlemesinin en önemli ve 
belki de tek sebebi, ileride meydana gelebilecek olan konjonktürel değişikliklere 

kolayca uyum sağlanabilmesidir. Böylece, bu düzenleme il ekonomik politikalar 
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doğrultusunda, ithalatın ve iç tüketimin yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Örneğin, beyaz ve kahverengi eşyaların yer aldığı IV sayılı Listede yer alan 
ürünler için, Bakanlar Kuruluna, belirlenen oranları on katına kadar artırma ve 

yarısına kadar indirme yetkisi verilmiştir. Böylece, ileride, gelişmekte olan beyaz 

ve kahverengi eşya sektörü için oldukça engelleyici olabilecek olan % 10’luk bir 

özel tüketim vergisi yükü getirilebilecektir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, Bakanlar Kurulunun bu denli yetkilere 
sahip olması, bir anlamda TBMM’nin sahip olduğu gücün Bakanlar Kuruluna 

geçmesi anlamına gelir. 

Bu konu da uyumiaştırma açısından büyük önem taşımasa da, 
kanunlaşmadan önce Tasarının tekrar gözden geçirilmesinde büyük fayda 
vardır. 
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SONUÇ 

Türkiye, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanıp 1 Aralık 1964 tarihinde 

yürürlüğe giren Ankara Anlaşmasıyla, Avrupa Topluluğu ile Ortaklık ilişkisine 

girmiştir. Bu Ortaklık ilişkisi, gelecekte Türkiye'nin Topluluğa tam üyeliğini 
öngören bir ilişkidir. 

Ankara Anlaşması, Ortaklık ilişkisini, hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve 

son dönem olmak üzere 3 dönem olarak belirlemiştir. 

Hazırlık dönemi sorunsuz geçmiştir. Geçiş dönemi, 23 Kasım 1970 
tarihinde imzalanıp 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren “Katma Protokol" ile 

başlamış ve Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında bir gümrük birliğinin 

kurulmasınını hedef almıştır. Bu dönem, çeşitli sorunlar yaşanmakla birlikte, 

31.12.1995 tarihinde sona ermiştir. 1.1.1996 tarihinden itibaren, Türkiye ile 

Topluluk arasında, sanayi mallarının serbest dolaşımını öngören son dönem 

başlamıştır. Bu dönemin hukuki çerçevesini çizen metin, 13.2.1996 tarihli 

Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayımlanan 1/95 sayılı “AT - Türkiye 

Ortaklık Konseyi Kararı”dır. 

Her üç hukuki metinle birlikte Türkiye bazı yükümlülükler altına girmiştir. 
Bu yükümlülüklerin başında vergilendirmeye ilişkin olanlar gelmektedir. Çünkü, 

Avrupa Topluluğunun başlıca amacı, malların serbest dolaşımına getirilen 
engellerin tamamının ortadan kaldırılmasıdır. Bilindiği üzere, malların serbest 

dolaşımına getirilebilecek ilk engel vergilendirmeye ilişkin engeldir. Bu açıdan, 

Türkiye'nin kendi mali sistemini Avrupa Topluluğu mali sistemi ile 

uyumlaştırması büyük önem taşımaktadır. 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, taraflar arasında mevzuat uyumunu 

öngörmektedir. Adı geçen Kararın IV. Kısmının başlığı “Yasaların 

Yaklaştırılması” adını taşımaktadır. Bu Kısmın Beşinci Bölümü Vergilendirmeye 

92 



ayrılmıştır. Diğer bir anlatımla vergilendirme yaklaştırılacak olan konulardan bir 

tanesi olarak sayılmıştır. 

Ortaklık Konseyi Kararının 51. maddesi ise, yasaların yaklaştırılması ile 
ilgili genel hükümler getirmekte ve “Dolaylı Vergilendirme'’ başlıklı 50. maddeden 
hemen sonra gelmektedir. Bu maddeye göre Ortaklık Konseyi, taraflara, Kararda 
yer almayan, ancak Ortaklığın işleyişi ile doğrudan ilgisi bulunan alanlarda ya da 
Kararın kapsamında olmakla birlikte, Karar çerçevesinde özel hiç bir düzenleme 
yapılmamış alanlarda, yasa, yönetmelik veya idari düzenlemelerin 

yaklaştırılması için gerekli tedbirleri almaları doğrultusunda tavsiyelerde 
bulunabilir. Nitekim, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planınında (1996 - 2000), 

Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında mevzuat uyumu yapılması gereğinden 
bahsedilmektedir. 

Buna karşılık, halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan özel 
Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının, Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında vergi 

uyumlaştırması amacı güttüğünü söylemek çok zordur. 

Bu Tasarının oluşturulmasının en önemli amacı, Tasarının “Genel 

Gerekçe” isimli bölümünde de belirtildiği üzere, Avrupa Topluluğu ile Türkiye 

arasında tesis edilen gümrük birliği sebebiyle maruz kalınan kayıpların telafi 
edilmesidir. Ancak, hazırlandığı dönemde makul olan bu gerekçe, bugün için 
önemini kaybetmiş durumdadır. Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının 
konusuna giren mallar ve bu malların vergi oranlan dikkate alındığında, mevcut 
durumun ötesinde ek vergi yüklerinin getirilmediğini söylemek yanlış olmaz. 

Örneğin, petrol ürünlerinden 1997 yılında tahakkuk edilmesi öngörülen 
vergi ve fonlar toplamı 815,059 milyar Tl.’dir (TABLO 23). Buna karşılık, Özel 
Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının kanunlaşması durumunda tahakkuk edecek 
olan vergi toplamı 817,466 milyar Tl.’dir (TABLO 24). İki vergi düzenlemesi 
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arasında 2 trilyonluk bir fark gözükmektedir ki, bu da gelir kaybının telafi 
edilmesi olarak yorumlanamaz. 

Diğer taraftan, mevcut vergi yükleri ile özel tüketim vergisi uygulanması 
durumunda oluşacak olan vergi yükleri karşılaştırıldığında da ortaya önemli 

farklar çıkmamaktadır (TABLO 25- 26). 

Diğer taraftan, alkollü içkiler ve tütün mamülleri üzerinden alınan vergiler 
incelendiğinde, bazı vergi artışlarının öngörüldüğünü söylemek yanlış olmaz 

(Tablo 27-30). Özellikle, Türkiye'de satışı büyük boyutlara ulaşan Yeni Rakı 
üzerindeki vergi yükünün % 40,Aden % 60,5’e yükselmesi önemli bir artış olarak 
gösterebilir. Yine, Maltepe, Samsun tipi sigaralarda vergi yükünün % 38,9’dan % 
61,4'e çıkması azımsanacak bir oran artışı değildir. Ancak, sadece bu 
ürünlerden alınacak olan özel tüketim vergisi ile gümrük birliğinden kaynaklanan 
vergi kayıplarının telafi edilmesi söz konusu olamaz. 

Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının II sayılı listesinde yer alan 
otomobiller üzerindeki vergi yükleri de hemen hemen sabit kalmaktadır. 

1.1.1997 tarihi itibarıyla otomobiller ve arazi taşıtları üzerinden ağırlıklarına göre 
alınacak olan taşıt alım vergisi miktarları aşağıda gösterilmektedir: 

• 950 kg. ve daha aşağı, 68,390,000 TL; 

• 951-1200 kg. a kadar, 114,200,000 TL; 

• 1201-1600 kg. a kadar, 159,840,000 Tl.; 

• 1601-1800 kg.'a kadar, 228,400,000 Tl.; 

• 1801 kg. ve daha yukarı, 274,090,000 Tl. 

Bu hadler, l’inci derece lüks otomobiller için 3 kat, ll’nci derece lüks 
otomobiller için 2 kat ve lll’üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak 

uygulanır. Lüks uygulaması, 11 seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel 

Tebliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Buna göre, otomobil ve arazi 
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taşıtlarından motor silindir hacmi 1600 cm3’den (1600 cm3 dahil) küçük olanlar, 
lüks otomobil olarak kabul edilmeyecektir. Motor silindir hacmi 1601 cm3’den 
büyük oian otomobil ve arazi taşıtlarının net ağırlıklarına göre girecekleri lüks 

dereceleri ise aşağıda gösterilmiştir: 

• 950 kg. ve daha aşağı, III. Derece; 

• 951-1200 kg.’a kadar, III Derece; 

« 1201-1600 kg.'a kadar, II. Derece; 

• 1601 kg. ve daha yukarı, I. Derece. 

950 kg. ve daha aşağı bir ağırlığa sahip olup, 1600 cm3 silindir hacmini 

aşmayan ve Türkiye'nin en çok satan otomobili olan Tofaş-Şahin marka 
otomobil üzerindeki mevcut vergi yükü, bugün için aşağıdaki şekilde 
hesaplanabilir: 

1. Fabrika çıkış Fiyatı 
2. Ek Taşıt Alım Vergisi (1*0,12) 
3.Taşıt Alım Vergisi (Maktu) 
4. Çevre Temizlik Fonu (3*0,25) 
5. KDV (1*0,23) 
6 Vergiler Toplamı 
7. Vergi Yükü (%) 

713,501,000 Tl. 
85,620,120 Tl. 
68,390,000 Tl. 
17,097.500 Tl. 

164,105,230 Tl. 
335,212,850 Tl. 

47,0 

Özel Tüketim Vergisi Tasarısının kanunlaşması ile birlikte, Tofaş-Şahin 
marka otomobil üzerindeki vergi yükü, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 

1. Fabrika çıkış Fiyatı 
2. Ek Taşıt Alım Vergisi (1*0,12) 
3.Taşıt Alım Vergisi (Maktu) 
4. Çevre Temizlik conu (3*0,25) 
5. ÖTV (1*0.23) 
6. ÖTV’Iİ Fiyat 
7. KDV (6*0,23) 
8. Vergiler Toplamı 
9. Vergi Yükü (%) 

713,501,000 Tl. 

164.105.230 Tl. 
877.606.230 Tl. 
201,849,433 Tl. 
365,954,663 Tl. 

51,3 
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Buna karşılık, 951-12000 kg.’a kadar ağırlığı olup, 2000 cm3 silindir 

hacmine sahip olan ve III. dereceden lüks sınıfına giren Tofaş-Tempra marka bir 
otomobil üzerindeki mevcut vergi yükü, aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

1. Fabrika çıkış Fiyatı 

2. Ek Taşıt Alım Vergisi (1*0,18) 

3.Taşıt Alım Vergisi (Maktu) 

4. Çevre Temizlik Fonu (3*0,25) 

5. KDV (1*0,23) 

6. Vergiler Toplamı 

7. Vergi Yükü (%) 

1,627,600,000 Tl. 

292.968.000 Tl. 

171.300.000 Tl. 

42,825,000 Tl. 

374.348.000 Tl. 

881.441.000 Tl. 

54,2 

Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının kanunlaşması ile birlikte, 951- 
12000 kg.’a kadar ağırlığı olup, 2000 cm3 silindir hacmine sahip olan ve III. 

dereceden lüks sınıfına giren Tofaş-Tempra marka bir otomobil üzerindeki vergi 

yükü, aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

1. Fabrika çıkış Fiyatı 

2. Ek Taşıt Alım Vergisi (1*0,18) 
3.Taşıt Alım Vergisi (Maktu) 

4. Çevre Temizlik Fonu (3*0,25) 

5. ÖTV (1*0.26) 
6. ÖTV’li Fiyat 

7. KDV (6*0,23) 

8. Vergiler Toplamı 

9. Vergi Yükü (%) 

1,627,600,000 Tl. 

423,176,000 Tl. 

2,050,776,000 Tl. 

471.678.480 Tl. 

894.854.480 Tl. 

55,0 

Görüldüğü üzere otomobil üzerindeki vergi yükleri de çok küçük 
miktarlarda değişmektedir. 
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Tasarının IV sayılı listesinde yer alan mallara getirilen özel tüketim 

vergileri, bu mallara ek olarak getirilecek olan vergilerdir. Bu liste kapsamında 

bulunan mallara katma değer vergisi dışında herhangi bir vergi ya da fon 

uygulanmamaktadır. Bu nedenle, getirilecek olan özel tüketim vergisinin tamamı 
bütçeye gelir olarak kaydedilecektir. Ancak, bu listede yer alan malların satışının 

çok fazla olmaması, devlete büyük oranlarda vergi geliri kazandırılmasına yol 
açmayacaktır. Aynı listede yer alan beyaz ve kahverengi eşyalara getirilen özel 

tüketim vergisi oranlarının % 1 olması, bu malların Türkiye’de fazla sayıda 

satılmasına rağmen, elde edilecek vergi gelirinin düşük kalmasına yol açacaktır. 

işte yukarıda açıklanan bu nedenlerden dolayı, Kanun Tasarısnın “Genel 

Gerekçe” başlıklı bölümünde belirtilen ve gümrük birliğine geçiş nedeniyle 
kaldırılan vergi ve fonlar ile ortak gümrük tarifesinin uygulanması nedeniyle 
Devlet gelirlerinde meydana gelen gelir kaybının teleafi edilmesi amacının artık 

bulunmadığı söylenebilir. Her vergi kanununda olduğu gibi, bu Kanun 
Tasarısında da belirli bir mali işlev vardır. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanun 
Tasarısının hazırlanmasının esas gerekçesini mali işlevle tanımlamak, artık 

yetersiz olacaktı r. 

Tasarının gene! gerekçesinde belirtilen diğer bir husus, Tasarı ile aynı 
mal üzerinden alınan ve birden fazla kanunla getirilmiş olan ve karmaşık bir 
mevzuata sahip vergi, fon ve payların ladırılmasının öngörülmesidir. Böylece, 
dolaylı vergiler alanında sadeleştirme sağlanacağı, verginin ilk aşamada ve tek 
safhada alınması suretiyle mükellef sayısının sınırlı tutulacağı, dolayısıyla vergi 
uygulamasının basit ve etkin hale geleceği belirtilmektedir. 

Gerçekten de Türk vergi mevzuatının basit olduğunu söylemek zordur. 
Özellikle dolaylı vergiler nevzuatı çok karmaşıktır. Buna alkol ve tütün mamülleri 
üzerinden alınan vergiler örnek olarak gösterilebilir. Bugün alkollü içkiler 
üzerinden, katma değer vergisi dahil altı farklı vergi ve fon alınırken, tütün 

mamülleri üzerinden, katma değer vergisi dahil sekiz farklı vergi ve fon 

97 



alınmaktadır. Bu nedenle, sadece bu alanda sadeleştirme sağlanabilmesi 

amacıyla bir özel tüketim vergisi kanununun yürürlüğe sokulması dahi Türk vergi 

mevzuatı açısından büyük bir kazanç teşkil edecektir. 

“Genel Gerekçe” başlıklı bölümde ifade edilen son husus, Kanun 
Tasarısının, gümrük birliğinin gerçekleşmesine paraiel olarak, Türkiye'nin vergi 

ve özellikle dolaylı vergiler mevzuatı ile Topluluk vergi mevzuatı arasında 

uyumlaştırma ihtiyacının ortaya çıkmış olmasıdır. Bu ihtiyaçtan dolayı, Tasarının 

hazırlanmasında Topluluk ülkelerinde uygulanmakta olan benzer nitelikli 

vergilerin temel ilkelerinden yayarlanıldığı belirtilmiştir. Ancak, yukarıda da 
incelendiği üzere, hazırlanan Türk Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının, 
Topluluk özel tüketim vergisi sistemi ile uyumlaştırılmış olduğunu söylemek 
zordur. Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna henüz tam üye olmadığı doğrudur. Kısa 
dönemde tam üye olması olasılığı da zayıftır. Bu nedenle vergilendirme gibi 

önemli konularda uyumlaştırma yoluna gidilmesi için erken olduğu görüşü ileri 

sürülebilir. Bu görüşün haklı yönleri olduğu inkar edilemese de, özel tüketim 
vergisi uyumlaştırmasının şimdiden yapılmasında zarar değil yarar 
görülmektedir. Çünkü mevzuat uyumlaştırması, kısa dönemde başlatılıp sona 

erdirilecek bir çalışma değildir. 

Tam üyelik hedefi taşıyan ülkelerin bir an önce çalışmalarını başlatması, 
Topluluktan tam üyelik için yeşil ışık yakıldığı anda ise çalışmaların 

sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Bu çerçevede, Ankara Anlaşmasının 28. 
maddesinde yer alan hükmü hatırlamakta fayda vardır: 

“Anlaşmanın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşmadan doğan yükümlerin 
tümünün Türkiye’ce üstlenebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye'nin 
Topluluğa katılması olanağını incelerler’’. 

Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının gözden geçirilmesini gerektiren 

en önemli kısmı, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 50. maddesinde yer alan 



“Akit Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın mallarına, başka mallara dolaylı koruma 
sağlayacak nitelikte iç vergi uygulamayacaktır." hükmüne aykırı olabilecek olan, 
motorlu araçların vergilendirilmesi ile ilgili kısmıdır. 

Yukarıda da anlatıldığı üzere, motorlu araçların vergi oranları arasındaki 
artırımın makul düzeyde olması, gelire göre vergilendirme ya da çevrenin 

korunması gibi savlar üretilmesine yarayabilir. Ancak, makul düzeyi aşan ani 

sıçramaların yapılarak, bunların Türkiye’de üretimi olmayan otomobil 

modellerine denk getirilmesi, söz konusu vergi oranlarının sadece ithal 

otomobillere uygulanacak olması sonucunu doğurur. Bu da, vergi 
uygulamasının, dolaylı yönden Türk otomotiv endüstrisini koruduğu itirazlarının 
yapılmasına yol açabilir. 

öze! Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının gözden geçirilmesini gerektiren 
ikinci kısmı, Türk Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının kapsamıdır. Uzun 
vadede, Türkiye’nin tam üye olması durumunda sorun çıkartabilecek olan bu 

Tasarı kanunlaşmadan daraltılmak, mali gerekler zorluyorsa, yeni bir vergi 

getirilmesi yerine o mal üzerindeki katma değer vergisi oranı artırılmalı ya da 

özel tüketim vergisine konu olan diğer ürünler üzerindeki oranlarda oran 
ayarlaması yoluna gidilmelidir. 
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ABSTRACT 

Turkey has established an association relation with the European 

Community by signing Ankara Agreement on December 1st 1996. This 

association relation foresees a full membership status of European Community 

for Turkey. 

With the signing of this Agreement, Turkey, naturally, took on some 
burdens. Although many of those burdens are very important, tax related 

matters takes the lead among them because the main aim of the European 

Community is the removal of barriers relating the free circulation of goods. İt is a 

very well known fact that tax barrier is the fundamental element that restricts the 

free circulation of goods. The harmonization of Turkish tax legislation with the 

Community’s legislation constitutes great importance for this aspect. Hovvever, it 
is difficult to say that the Excise Duty Draft Law, vvhich is currently under the 
inspection of the Turkish Grand National Assembly, precisely touches upon the 

intended Turkish-EC tax harmonization. 

İt is a fact that, Turkey has not become a full member of the EC yet. For 
this reason, one can say that it is too early to commit policy oriented 

harmonization methods like tax harmonization. İt is not so easy to reject such a 
way of thinking but the harmonization of excise duties will have more positive 
effects than the negative ones. 
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TABLO 1: 

AVRUPA TOPLULUĞUNDAKİ ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ 

Uyumlaştırılmış ÖTV’lerin 
Gayri Safı Yurtiçi Hasılaya Oranı (%) 

Uyumlaştırılmış ÖTV’lerin 
Toplam Vergi gelirlerine Oranı (%) 

Uyumlaştırılmış ÖTV’lerin Toplam Özel 
Tüketim Vergilerine Oranı (%) 

Üye ülkeler 1992 1994* 1992 1994* 1992 1994* 

Almanya 2.6 2.6 6.7 6.6 93.4 -

Fransa 2.I 2.7 4.9 6.0 81.6 88.7 

İtalya 2.7 - 6.4 - 79.8 -

İngiltere 3.8 4.0 10.8 11.7 90.4 94.9 

Belçika 2.2 2.2 5.0 4.9 96.5 93.7 

Danimarka 2.6 2.4 5.3 4.8 54.0 51.6 

Yunanistan 4.4 - 13.2 - 84.7 -

İrlanda 5.0 4.9 13.8 13.6 87.9 93.3 

Lüksemburg 5.6 7.2 11.1 13.3 88.1 

Hollanda 2.0 2.1 4.2 4.6 67.6 -

Portekiz 3.7 - 11.2 - 78.0 

İspanya 2.4 2.5 6.6 7.1 95.7 -

Kaynak: OECD, Economics Department, Semir,ar, Fiscal Relations within the Europen Union, 20.2.1996 ECO/GEN (96)8 

' Belçika, Danimarka, Yunanistan, İrlanda, İtalya ve Portekiz için 1993. 
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TABLO 2: 

ALKOLLÜ İÇKİLERDE ULUSAL VERGİLER 

ÜYE ÜLKE VER(;i 

VERGİ TURU ECU BİRİM 
Fransa (Parafiscal vergi) 1.91 hl/alkol derecesi 

3.86 hl/alkol derecesi 

2.35 lıl/alkol derecesi 

şarabın hektolitresi 
0.12 şarabın hektolitresi 
0.38 şarabın hektolitresi 
0.25 şarabın hektolitresi 
0.1 1 şarabın hektolitresi 
0.08 şarabın hektolitresi 
0.17 şarabın hektolitresi 
0.26 şarabın hektolitresi 
0.75 şarabın hektolitresi 

Kaynak: Eııropean Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other ıhan turnover taxes, Lxcise Duty Tables, Situation: 10/06/96 



TABLO 3: 

MADENİ YAĞLARDA ULUSAL VERGİLER 

UYEÜLKE VERGİ 
VERGİ TURU ECU BİRİM 
Belçika (Paraflscal vergi) 14.22 Yeni vergi 
Almanya (Antrepo resmi) 4.59 1000 kg başına 

3.99 1000 kg başına 
5.10 i 000 kg başına 

Finlandiya (Parafiscal vergi) 3.37 Ağır fuel oil için stratejik stok miktarı 
4.08 Gazyağı için stratejik stok miktarı 
7.63 Benzin için stratejik stok miktarı 

Fransa (Parafiscal vergi) 2.96 1000 İt başına 
1.39 1000 İt başına 
0.93 1000 nı3 başına 
7.47 1000 kg başına 
1.81 1000 kg başına 

Ücret 1.39 1000 İt başına 
1.39 1000 İt başına 

Parafiscal vergi 0.15 1000 İt başına 
1.70 1000 İt başına 



ÜYE ÜLKE VERGİ 
VERGİ TURU ECU BİRİM 
Hollanda (Parafiscal vergi) 13.05 1000 İt başına 

6.41 1000 İt başına 
6.41 1000 İt başına 
6.41 1000 İt başına 
6.41 1000 İt başına 

11.91 1000 İt başına 
15.70 1000 m3 başına 
15.35 1000 m3 başına 
15.70 1000 m3 başına 
15.70 1000 m3 başına 
13.15 Dizel vergisi 
15.95 1000 kg başına 
15.70 1000 kg başına 
6.41 1000 İt başına 

15.70 1000 m3 başına 
6.41 1000 litre başına 

İsveç (Parafiscal vertii) 2.96 % 0.1 sülfür başına 
Kaynak: European Commission Directorate General XXI. Indirect Taxation otlıer than turnover taxes, I \cise Duty l ables, Sitııation: 10/06/96 
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TABLO 4: 

YAP! DİREKTİFİ ANLAMINDA MADENİ YAĞLAR 

Pozisyon Nurmmsı Eşyanın Tanımı 
2706 Taşkömürü, linyit ve ı. .bun damıtılmasından elde edilen katranlar ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış olsun olmasın 

(yeniden terkip edıln..* Katranlar dahil) 
2707 10 Ben/.-l 

2707 20 Toluc! 

2707 30 Ksiloı 

2707 50 AS'tMD 86 metodu ile 250°C de hacim hibarıvla %65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları 
2707 91 00 Kreozot yağları 
2707 99 1 1 200 °C ye kadar sıcaklıkta, hacim itibarıyla %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yadlar 
2707 99 19 200 °C ye kadar sıcaklıkta, hacim itibarıyla %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar dışında kalan diğer ham yağlar 
2709 Petrol yağları ve biîümenli minerallerden elde dilen yağlar (hamj 
2710 Özel benzinler arasında yer alan vvhite spirit 
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (saf metan ve propan dahil ancak doğal gaz hari£) 
2712 10 Vazelin 

2712 20 00 Ağırlık itibarıyla %0 75’derı az yağ içeren parafın 
2712 90 31 Özel bir işleme tabi tutulacak olan ağırlık itibarıyla %0.75’den az yağ içeren parafinler dışındaki parafinler 
2712 90 33 2712 90 31 alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 
2712 90 39 Diğer amaçlar için kullanılan ağırlık itibarıyla %0.75’den az yağ içeren parafinler dışındaki parafinler 
2712 90 90 Diğerleri 
2715 Esasını tabi asfalt, tabi bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli 

karışımlar 
2901 Asiklik hidrokarbonlar 

2902 11 00 Siklohekzan 
2902 19 90 Siklohekzan dışında kalan sikianikler, siklenikler (azuleıı ve akil türevleri hariç) 
2902 20 Benzen (benzoB 
2902 30 Toluen (toluolj 
2902 41 00 o - Ksilen 

2902 42 00 m - Ksilen 

2902 42 00 p - Ksilen 
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Pozisyon Numarası Elvanın Tanımı 
2902 44 Ksilen izomerleri karışımları 
3403 1 1 00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 
3403 19 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar dışında petrol yağları 

veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler 
3811 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar vt 

mineral yağlar (benzin dahil veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar. 
3817 Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 ve 29.02 pozisyonundakiler hariy) 
Kaynak: Combined Nomenclature 6 

56 10 10.1995 tarih ve 2448/95/EC sayılı Tuzuk (OJ L 259 30 10 1995) 



TABLO 5: 

FUELOİL VE KEROSEN 

Ağır Fuel Oil Kerosen 

İttirici güç olarak kullanılan Sınai/Ticari Kullanım Isıtma Amaçlı Kullanım 
Minimum 

vergi oranı 
!3ECU/I000kg. (md.6) 245 ECU/1000 İt. (md.8/1) 18 ECU/1000 İt (md.8/2) 0 ECU/1000 İt (md. 8/3) 

Üye devlet TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TURU ECU KDV 

(%) 
Avusturya 37.76 20.00 293.77 20.00 293.77 20.00 293.77 20.00 

Belçika <=1% sülfür 
>1% sülfür 

6.46 

19.38 

21.00 

21.00 

532.42 21.00 0.00 21.00 0.00 21.00 

Almanya Isıtma amaçlı 
Elektrik 

15.94 

29.23 

15.00 

15.00 

520.79 15.00 

Danimarka 271.55 25.00 311.33 25.00 311.33 25.00 172.81 25.00 

Yunanistan 42.49 18.00 251.68 18.00 251.68 18.00 251.68 18.00 

İspanya 13.26 16.00 288.18 16.00 288.18 16.00 142.76 16.00 

Finlandiya 32.94 22.00 

Diğerleri 
316.93 

636.18 

22.00 

22.00 

32.94 22.00 32.94 22.00 

Fransa >2% sülfür 21.98 20.60 329.83 20.60 21.31 20.60 74.67 20.60 

İngiltere 21.85 17.50 414.04 17.50 0.00 17.50 0.00 8.00 

İrlanda 13.05 12.50 290.00 12.50 45.93 12.50 45.93 12.50 

İtalya 42.60 19.00 296.13 19.00 163.09 19.00 196.90 19.00 

Lüksemburg <= 1% sülfür 
>1% sülfür 

6.46 
19.38 

15.00 
15.00 

307.56 15.00 19.38 15.00 0.00 12.00 

Hollanda 16.25 17.50 308.15 17.50 48.70 17.50 48.70 17.50 
Portekiz <= 1% sülfür 

Diğerleri 
12.71 

27.95 

5.00 

5.00 

251.56 5.00 251.56 5.00 251.56 5.00 

İsveç Sınai olmayan 189.70 25.00 Sınıf 1 
Sınıf 2 

Sınıf 3 

277.33 
299.91 

329.84 

25.00 
25.00 

25.00 

180.21 25.00 180.21 25.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other than tumover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO 6: 

SIVI PETROL GAZI VE METAN 

İttirici güç olarak kullanılan Sınai/Ticari Kullanım Isıtma Amaçlı Kullanım 

Minimum Vergi 100 ECU/1000 kg. (md.7/1) 36 ECU/1000 kg. (md.7/2) 0 ECU/1000 kg. (md.7/3) 
Oranı 

Uye devlet ÖTV/hl ECU KDV (%) ÖTV/hl ECU KDV (%) OTV/hl ECU KDV (%) 
Avusturya 271.87 20.00 271.87 20.00 45.31 20.00 

Belçika 0.00 21.00 38.77 21.00 0.00 21.00 

Almanya 325.50 15.00 26.57 15.00 

Danimarka 380.58 25.00 380.58 25.00 315.44 25.00 

Yunanistan 104.59 18.00 0.33 18.00 14.71 18.00 

İspanya 785.38 16.00 56.76 16.00 7.28 16.00 

Finlandiya 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00 

Fransa 379.02 20.60 37.84 20.60 0.00 20.60 

İngiltere 340.04 17.50 0.00 17.50 0.00 8.00 

İrlanda 129.31 21.00 42.61 12.50 42.61 12.50 

İtalya 280.04 19.00 
Metan 

17.04 

0.16 

19.00 

19.00 

170.03 

0.16 

19.00 
19.00 

LUksemburg 105.97 6.00 38.77 6.00 0.00 6.00 

Hollanda 37.36 17.50 0.00 17.50 0.00 17.50 

Portekiz 152.46 17.00 152.46 17.00 0.00 17.00 

İsveç LPG 295.12 25.00 LPG 38.37 25.00 LPG 133.73 25.00 

Metan 848.07 25.00 Metan 71.98 25.00 Metan 357.72 25.00 

Kaynak: European Comnıission Directorate General XXI, Indirect Taxation olher than tumover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 



TABLO 7: 

BENZİN VE MOTORİN 

Benzin Motorin 
Kurşunlu Benzin Kurşunsuz Benzin İttirici güç olarak kullanılan Sınai/Ticari Kullanım Isıtma Amaçlı Kullanım 

337 ECU/1000 İt (md.3) 287 ECU/1000 İt (md.4) 245 ECU/1000 İt (md.5/1) 18 ECU/1000 İt (md.5/2) 18 ECU/1000 İt (md.5/2) 

Üye devlet ECU KDV (%) ECU KDV (%) ECU KDV (%) ECU KDV (%) ECU KDV (%) 

Avusturya 498.43 20.00 423.66 20.00 293.77 20.00 293.77 20.00 71.74 20.00 

Belçika 532.42 21.00 471.68 21.00 302.40 21.00 19.38 21.00 5.43 21.00 

Almanya 573.94 15.00 520.79 15.00 329.48 15.00 42.51 15.00 42.51 15.00 

Danimarka 503.33 25.00 414.19 25.00 311.33 25.00 311.33 25.00 241.38 25.00 

Yunanistan 415.10 18.00 362.81 18.00 251.68 18.00 251.68 18.00 137.28 18.00 

İspanya 399.79 16.00 367.09 16.00 266.52 16.00 77.74 16.00 77.74 16.00 

Finlandiya 636.18 22.00 556.28 22.00 316.93 22.00 31.92 22.00 31.92 22.00 

627.30 22.00 547.40 22.00 290.30 
4.08 

22.00 

22.00 

0.00 22.00 0.00 22.00 

Fransa 591.68 20.60 551.13 20.60 329.83 20.60 74.67 20.60 74.67 20.60 

însailtere 472.22 17.50 414.04 17.50 414.04 17.50 28.13 17.50 28.13 8.00 

İrlanda 378.87 21.00 347.34 21.00 300.18 21.00 45.93 12.50 45.93 12.50 

İtalya 526.10 19.00 483.88 19.00 353.80 19.00 106.14 19.00 353.80 19.00 

I.üksembıırj; 416.37 15.00 362.10 12.00 263.63 15.00 19.38 15.00 5.43 12.00 

Hollanda 591.47 17.50 524.64 17.50 308.15 17.50 48.70 17.50 48.70 17.50 

Portekiz 492.96 17.00 455.86 17.00 324.75 5.00 324.75 5.00 324.75 5.00 

İsveç 521.78 25.00 456.01 
462.59 

25.00 
25.00 

277.33 
299.91 

329.84 

25.00 

25.00 
25.00 

180.21 25.00 180.21 25.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other than turnover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO S: 

BİRA 

STANDART ORAN İNDİRİLMİŞ ORAN 
Minimum 

vergi oram 
0.748 ECU hl/derecc Plato 1.87 ECU hl derece Plato Bağımsız küçük bira fabrikaları 2.8% geçmeyen düşük alkollü 

biralar 

Üye devlet ÖTV/hl/°Plato ECU KDV 

(%) 
ÖTV/hl/° Plato ECU KDV 

(%) 
ÖTV/hl/°Plato ECU KDV 

(%) 
ÖTV/hl/°Plato ECU KDV 

(%) 
Avusturya 1.51 20.00 <12500 hl 

25000 hl 

<37500 hl 

<=50000 hl 

0.91 
1.06 

1.21 

1.36 

20.00 
20.00 

20.00 
20.00 

Belçika 1.52 21.00 <=12500 hl 

<=25000 hl 
<=50000 hl 

<=75000 hl 
<=200000 hl 

1.29 
1.34 

1.40 

1.45 
1.50 

21.00 
21.00 

21.00 

21.00 
21.00 

Almanya 0.82 15.00 <-10000 hl 
< 20000 hl 

<=40000 hl 
<=200000 hl 

0.41 
0.49 

0.57 

0.61 

15.00 
15.00 

15.00 
15.00 

Danimarka <=1 l°Plato 
>1 l°<=14°Plato 

>14°<=18°Plato 

> 18°<=22°Plato 
>22°Plato 

34.28 

44.13 
58.84 

65.15 
3.43 

25.00 

25.00 
25.00 

25.00 
25.00 

2.24 

3.12 

25.00 

25.00 

0.5-2.8% 0.00 25.00 

Yunanistan 1.26 18.00 

İspanya 0.77 16.00 0.5-1.2% 

1.2-2.8% 

0.00 
2.32 

16.00 
16.00 

0.5-1.2% 
1.2-2.8% 

0.00 
2.24 

16.00 
16.00 

Finlandiya 30.18 22.00 10000 hl 27.17 22.00 0.5-2.8% 1.78 22.00 

Fransa 1.93 20.60 0.5-2.8% 0.96 20.60 

İngiltere 13.06 17.50 0.5-1.2% 0.00 17.50 

İrlanda 8.53 2 1.00 19.27 21.00 

İtalya 1.28 10.00 
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STANDART ORAN  İNDİRİLMİŞ ORAN 
Minimum 

vergi oranı 
0.748 ECU hl/derece Plato 1.87 ECU hl/derece Plato Bağımsız küçük bira fabrikaları 2.8% geçmeyen düşük alkollü 

biralar 

Üye devlet ÖTV/hl/°Plato ECU KDV 

(%) 
ÖTV/h!/“Plato ECU KDV 

(%) 
ÖTV/hl/°Plato ECU KDV 

(%) 
ÖTV/hl/“Plato ECU KDV 

(%) 

Lüksemburg 0.83 15.00 <=50000 hl 
<=200000 hl 

0.41 

0.47 

15.00 
15.00 

Hollanda <=7°Plato 

>7°<=1 1 “Plato 
>1 l°<=15°Plato 

>15°Plato 

9.49 

16.71 
22.26 
27.84 

17.50 

17.50 

17.50 
17.50 

<=7° Plato 

>7<= 11 “ Plato 
>11<=15° Plato 

>15° Plato 

8.78 

15.26 
20.59 

25.75 

17.50 

17.50 
17.50 

17.50 

Portekiz >=2.8%<8“Plato 
>=8<11 “Plato 

>=1 l<13°Plato 

>=l3<15°Plato 
>=15“Plato 

7.01 
11.18 

14.03 

16.82 
19.62 

17.00 
17.00 

17.00 

17.00 
17.00 

0.5-2.8% 5.59 17.00 

İsveç 2.8%-3.5 
>=3.5% 

13.26 
26.09 

25.00 
25.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other than tumover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 



TABLO 9: 

ŞARAP 

STANDART OKAN İNDİRİLMİŞ ORAN 
Köpüksüz Şarap Köpüklü Şarap Köpüksüz ve Köpüklü Şarap KöpüksüzŞarap 

Minimum 0 ECU (92/83 md. 8/ ) 0 ECU (92/83 md. 8/2) 0 ECU (92/83 md. 9/3) (8.5%’yi Ulusal ara ürünlere uygulanan 
vergi oranı geçmeyenler) standart oran (92/83 md. 9/4) 

Üye devlet TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TURU ECU KDV 

(%) 
Avusturya 0.00 20.00 151.04 20.00 Meyvalı 75.52 20.00 

Belçika 38.02 21.00 133.08 21.00 

Almanya 0.00 15.00 141.36 15.00 

Danimarka 89.83 25.00 135.09 25.00 Köpüksüz 
Köpüklü 

57.60 25.00 

25.00 

135.09 25.00 

Yunanistan 0.00 8.00 0.00 18.00 102.86 

İspanya 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00 16.00 

Finlandiya 301.84 22.00 301 84 22.00 >5.5%<8.0% 

>2.8%<5.5% 
>l.2%<2.8% 

230.82 
142.04 

4.79 

22.00 
22.00 

22.00 

Fransa 3.39 20.60 8.45 20.60 

İngiltere 169.53 17.50 242.19 17.50 

İrlanda 5.5%-15% 
>15% 

264.82 
384.19 

21.00 
21.00 

529.57 21.00 <5.5% 88.25 21.00 384.19 21.00 

İtalya 0.00 10.00 0.00 19.00 

Lüksemburg <=13% 

>13% 

0.00 

0.00 

12.00 

15.00 

0.00 15.00 

Hollanda 51.03 17.50 173.96 17.50 Köpüksüz 
Köpüklü 

25.51 

32.99 

17.50 

17.50 

88.76 17.50 

Portekiz 0.00 17.00 0.00 17.00 
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STANDART ORAN İNDİRİLMİŞ ORAN 
Köpüksüz. Şarap Köpüklü Şarap Köpüksüz ve Köpüklü Şarap Köpüksüz Şarap 

Minimum 

vergi oram 
0 ECU (92/83 md. 8/1) 0 ECU (92/83 md. 8/2) 0 ECU (92/83 m 

geçme 
d. 9/3) (8.5%’yi 
yenler) 

Ulusal ara ürünlere uygulanan 
standart oran (92/83 md. 9/4) 

Uye devlet TURU ECU KDV 

(%) 
TURU ECU KDV 

(%) 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
İsveç 0-2.25% 

2.25-4.5% 
4.5-7% 

7-8.5% 

8.5-15% 
15-18% 

15-18% 

0.00 
100.96 

149.19 

205.31 
293.88 

487.91 

476.84 

25.00 
25.00 

25.00 

25.00 
25.00 

25.00 

25.00 

0-2.25% 
2.25-4.5% 

4.5-7% 

7-8.5% 
8.5-15% 

15-18% 

15-18% 

0.00 
100.96 

149.19 

205.31 

293.88 
487.91 

476.84 

25.00 

25.00 
25.00 

25.00 

25.00 
25.00 

25.00 

<=13% 0.00 25.00 0.00 25.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other than tumover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO 10: 

BİRA VE ŞARAP DIŞINDA KALAN DİĞER FERMENTE İÇKİLER 

STANDART ORAN İNDİRİLMİŞ ORAN 
Diğer köpüksüz fermente içkiler Diğer köpüklü fermente içkiler Diğer köpüklü, köpüksüz fermente içkiler 

Minimum vergi 
oranı 

0 ECU hl/ürün (92/83 m. 12/1) 0 ECU hl/ürün (92/83 m. 12/2) 0 ECU hl/ürün (92/83 m. 13/3) 

Üye devlet ÖTV/hl ECU KDV (%) ÖTV/hl ECU KDV 

(%) 
ÖTV/hl ECU KDV (%) 

Avusturya 0.00 20.00 151.04 20.00 75.52 20.00 

Belçika 38.02 21.00 133.08 21.00 0.00 21.00 

Almanya 0.00 15.00 141.36 15.00 28.17 15.00 

Danimarka 89.83 25.00 135.09 25.00 Köpüksüz 
Köpüklü 

57.60 

102.86 

25.00 

25.00 

Yunanistan 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 18.00 

Ispanya 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00 16.00 

Finlandiya 301.84 22.00 301.84 22.00 >5.5%<8.0% 
>2.8%<5.5% 

>1.2%<2.8% 

230.82 
142.04 

4.79 

22.00 
22.00 

22.00 

Fransa 3.39 20.60 3.39 20.60 

İngiltere 169.53 17.50 242.19 17.50 Elma şarabı 28.70 17.50 

İrlanda >=8.5%<15% 
>15% 

264.78 
384.19 

21.00 
21.00 

>8.5% 529.57 21.00 <=6% 
>6%<8.5 

43.14 
186.68 

21.00 
21.00 

İtalya 0.00 19.00 0.00 19.00 

Lüksemburg 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 

Hollanda 51.03 17.50 173.96 17.50 Köpüksüz 
Köpüklü 

25.51 

32.99 

17.50 

17.50 

Portekiz 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 17.00 
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STANDART ORAN İNDİRİLMİŞ ORAN 
Diğer köpüksüz fermente içkiler Diğer köpüklü fermente içkiler Diğer köpüklü, köpüksüz fermente içkiler 

Minimum vergi 
oranı 

0 ECU hl/ürün (92/83 m.12/1) 0 ECU hl/ürün (92/83 m. 12/2) 0 ECU hl/ürün (92/83 m. 13/3) 

Üye devlet ÖTV/hl ECU KDV (%) ÖTV/hl ECU KDV 
(%) 

ÖTV/hl ECU KDV 

(%) 

İsveç 0-2.25% 
2.25-4.5% 

4.5-7% 
7 8.5% 

8.5-15% 

0.00 

100.96 
149.19 

205.31 

293.88 

25.00 

25.00 

25.00 
25.00 

25.00 

0-2.25% 

2.25-4.5% 
4.5-7% 

7-8.5% 

8.5-15% 

0.00 

100.96 
149.19 

205.31 
293.88 

25.00 

25.00 
25.00 

25.00 
25.00 

Kaynak: European Commission Directoraıe General XXI, lndirect Taxation other than turnover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO 11: 

ARA ÜRÜNLER 

Standart Oran İndirilmiş Oran 
Minimum vergi 

oranı 

45 ECU hl/ürün (92/83 m. 12/1) (92/83 m. 12/2) (92/83 m. 13/3) 

Uye devlet ÖTV/hl ECU KDV (%) ÖTV/hl ECU KDV (%) ÖTV/hl ECU KDV (%) 
Avusturya <3 bar 

>=3bar 

52.86 

15 1.04 

20.00 

20.00 

Belçika 69.78 21.00 49.1 1 21.00 

Almanya 53.14 15.00 

Danimarka 135.09 25.00 89.83 25.00 

Yunanistan 45.00 18.00 20.22 18.00 20.22 18.00 

İspanya 45.85 16.00 

Finlandiya 887.77 22.00 532.66 22.00 

Fransa 215.99 20.60 54.00 20.60 

İngiltere 226.02 17.50 169.53 17.50 
İrlanda 384.19 21.00 
İtalya 45.44 10.00 

Liiksemburg <15% 
>15% 

49 1 1 
69.78 

15.00 
15.00 

Hollanda Köpüksüz 
Köpüklü 

88.76 

173.96 

17.50 

17.50 

63.01 17.50 

Portekiz 45.74 17.00 

İsveç >15% 
<15% 

293.88 

487.91 

25.00 

25.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other tlıan turnover taxes, Excise Dııty Tables, Situation: ' 0 06/96 
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TABLO 12: 

F.TİL ALKOL 

STANDART ORAN İNDİRİLMİŞ ORAN 
Minimum 550 ECU hl/saf alkol 10%’yi geçmeyenler Yılda 10 hl’den az etil alkol Yılda 10 ile 20 hl arası etil alkol 

vergi oram üreten imalathaneler üreten imalathaneler 

Üye devlet TÜRÜ ECU KDV 

("») 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 
TÜRÜ ECU KDV 

(%) 

Avusturya 755.19 20.00 407.80 20.00 

Belçika 1641.20 21.00 

Almanya 1355.13 15.00 Kemobst 
Steinobst 

1155.85 
1062.85 

15.00 

15.00 

Danimarka 1961.21 25.00 

Yunanistan 770.00 18.00 Ouzo 385.00 18.00 

İspanya 560.07 16.00 490.02 16.00 473.45 16.00 

Finlandiya >1.2%<2.8% 

>2.8%<10.0% 

Diğerleri 

177.55 

4705.18 
5326.62 

22.00 

22.00 
22.00 

Fransa 1397.77 20.60 804.57 20.60 

İngiltere 2387.65 17.50 

İrlanda 2688.34 21.00 

İtalya 551.91 
591.48 

19 00 
19.00 

Lüksemburg 1085.52 15 00 
Hollanda 1-573.48 17.50 

Portekiz 762.32 17.00 381.16 17.00 

İsveç 5316.89 25.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other than tumover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO 13: 

SİGARALAR 

Spesifik ÖTV (1000 adet) 
Minimum vergi 

oranı 

ECU Perakende satış 
fiyatı % 

Spesifik+ Ad 
valorem+ KDV 
(Perakende satış 

fiyatı %) 

Ad valorem ÖTV 
(Perakende satış 

fiyatı %) 

KDV (%) Ad valorem OTV 
+ KDV 

(Perakende satış 
fiyatı %) 

Toplam vergi 
(Spesifik ÖTV+ 
ad valoram ÖTV 

+ KDV 

Perakende satış 
fiyatı %) 

Minimum OTV 

(Spesifik ÖTV+ 
ad valoram ÖTV 

- KDV 

(Vergiler dahil 
Perakende satış 
fiyatının 57%’si) 

Uye devlet 
Avusturya 18.58 16.97 22.58 41.50 16.67 58.17 75.13 58.47 

Belçika 9.23 7.44 9.94 50.00 17.36 67.36 74.79 57.44 

Almanya 44.11 33.88 47.24 24.80 13.04 37.84 71.72 58.68 

Danimarka 83.22 43.34 51.26 21.22 20.00 41.22 84.56 64.56 

Yunanistan 2.97 4.04 5.52 53.86 15.25 69.11 73.16 57.90 

İspanya 2.57 5.94 8.45 50.60 13.79 64.39 70.34 56.54 
Finlandiya 15.98 8.57 11.19 50.00 18.03 68.03 76.60 58.57 

Fransa 5.13 4.03 5.33 54.50 17.08 71.58 75.61 58.53 

İngiltere 75.47 43.27 55.36 20.00 14.89 34.89 78.16 63.27 

İrlanda 74.31 49.87 59.26 16.93 17.36 34.29 84.15 66.80 

İtalya 2.85 3.65 5.00 53.35 15.97 69.32 72.96 57.00 

Lüksemburg 3.28 0.00 100.00 54.50 10.71 65.21 65.21 54.50 
Hollanda 39.25 35.96 50.02 21.04 14.89 35.93 71.89 57.00 

Portekiz 7.38 10.56 13.02 56.00 14.53 70.53 81.09 66.56 

İsveç 58.10 34.75 49.68 15.20 20.00 35.20 69.95 49.95 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, lndirect Taxation other than turnover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO 14: 

PUROLAR VE SİGARİLLOLAR 

Minimum vergi oranı Spesifik ÖTV 
(ECU) 

Ad Valorem ÖTV 
(Perakende satış fiyatı %) 

KDV 

(Perakende satış fiyatı %) 
Ad Valorem ÖTV ve KDV 
(Perakende satış fiyatı %) 

Minimum vergi oranı 
(7 ECU/100 adet ya da kg) 

Üye devlet 
Avusturya 0.00 13.00 16.67 29.67 

Belçika 0.00 10.00 17.36 27.36 

Almanya 0.00 5.00 13.04 18.04 

Danimarka 27.16 10.00 20.00 30.00 

Yunanistan 0.00 26.00 15.25 41.25 

İspanya 0.00 10.00 13.79 23.79 

Finlandiya 0.00 22.00 18.03 40.03 

Fransa 0.00 28.86 17.08 45.94 

İngiltere 110.47 0.00 14.89 14.89 

İrlanda 112.73 0.00 17.36 17.36 

İtalya 0.00 23.00 15.97 38.97 

İtalya 0.00 46.00 15.97 61.97 

Lüksemburg 0.00 10.00 10.71 20.71 

Hollanda 0.00 5.00 14.89 19.89 

Portekiz 0.00 26.21 14.53 40.74 

İsveç 39.46 0.00 20.00 20.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, lndirect Taxation otherthan tumover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO 15: 

SARMA SİGARA İÇİN İNCE KIYILMIŞ TÜTÜN 

Minimum vergi 
oranı 

Spesifik ÖTV 
ECU 

Ad valorem ÖTV 
(Perakende satış fiyatı %) 

KDV 

(Perakende satış fiyatı %) 
Ad valorem ÖTV + KDV 
(Perakende satış fiyatı %) 

Minimum ÖTV 
(Vergiler dahil Perakende satış 
fiyatının 30%’u) 20 ECU/kg 

Üye devlet 
Avusturya 0.00 47.00 16.67 63.67 

Belçika 0.00 37.55 17.36 54.91 

Almanya 16.05 18.12 13.04 31.16 

Danimarka 37.72 0.00 20.00 20.00 

Danimarka 48.00 0 00 20.00 0.00 

Yunanistan 0.00 59.00 15.25 74.25 

İspanya 0.00 30.00 13.79 43.79 

Finlandiya 2.13 48.00 18.03 66.03 

Fransa 0.00 51.00 17.08 68.08 

İngiltere 103.74 0.00 14.89 14.89 

İrlanda 95.13 0.00 17.36 17.36 

İtalya 0.00 54.00 15.97 69.97 

Lüksemburg 0.00 31.50 10.71 42.21 

Hollanda 17.14 15.72 14.89 30.61 

Portekiz 0.00 30.00 14.53 44.53 

İsveç 43.19 0.00 20.00 20.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other than turnover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO 16: 

DİĞER İÇİLEN TÜTÜNLER 

Minimum vergi oranı Spesifik ÖTV 
ECU 

Ad valorem ÖTV 
(Perakende satış fiyatı %) 

KDV 

(Perakende satış fiyatı %) 
Ad valorem OTV + KDV 
(Perakende satış fiyatı %) 

Minimum OTV 

(Vergiler dahil Perakende satış 
fiyatının 20%’si) 15 ECU/kg 

Uye devlet 
Avusturya 0.00 34.00 16.67 50.67 

Belçika 0.00 37.55 17.36 54.91 

Almanya 2.92 22.00 13.04 35.04 

Yunanistan 0.00 59.00 15.25 74.25 

Ispanya 0.00 20.00 13.79 33.79 

Finlandiya 2.13 48.00 18.03 66.03 

Fransa 0.00 46.74 17.08 63.82 

İngiltere 48.57 0.00 14.89 14.89 

İrlanda 78.21 0.00 17.36 17.36 

İtalya 0.00 54.00 15.97 69.97 

Lüksemburg 0.00 31.50 10.71 42.21 

Hollanda 17.14 15.72 14.89 30.61 

Portekiz 0.00 30.00 14.53 44.53 

İsveç 8.22 0.00 20.00 20.00 

İsveç 43.19 0.00 20.00 20.00 

Kaynak: European Commission Directorate General XXI, Indirect Taxation other than tumover taxes, Excise Duty Tables, Situation: 10/06/96 
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TABLO 17: 

I SAYILI LİSTE A CETVELİ 

Pozisyon Numarası Malın Tanımı Vergi Oranı 
(%) 

2710.00.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Nafta) 1.00 

2710.00.26.00.00 Uçak benzini 25.00 

2710.00.27.00.00 Oktanı 95’den az olanlar (Kurşunsuz normal benzin) 240.00 

2710.00.29.00.00 Oktanı 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar (Kurşunsuz süper benzin) 240.00 

2710.00.32.00.00 Oktanı 98 veya daha fazla olnlar (Kurşunsuz süper benzin) 240.00 
2710.0034.00.00 Oktanı 98'den az olanlar (Kurşunlu normal ve süper benzin) 250.00 

2710.00.36.00.00 Oktanı 98 veya daha fazla olnlar (Kurşunlu süper benzin) 250.00 

2710.00.37.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 25.00 

2710.00.51.00.00 Jet yakıtı 50.00 

2710.00.55.00.00 Dikerleri (Gazyağı) 175.00 

2710.00.69.00.11 Motorin 175.00 

2710.00.69.00.12 Marine Diesel 175.00 

2710.00.69.00.19 Diğerleri 175.00 

2710.00.74.00.00 Ağırlık itibarıyla kükürt miktarı %1’i geçmeyenler 50.00 

2710.00.76.00.00 Ağırlık itibarıvla kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2’yi geçmeyenler 75.00 

2710.00.77.00.00 Ağırlık itibarıyla kükürt miktarı %2’yi geçen fakat %2.8'i geçmeyenler 75.00 

2710.00.78.00.00 Ağırlık itibarıyla kükürt miktarı %2.8’i geçenler 50.00 

2710.00.81.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25.00 

2710.00.83.00.00 2710.00.81.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişimle tabi tutulacak olanlar 25.00 

2710.00.85.00.00 Bu faslın 6 no.lu ek notunda belirtilen usulle birbirleriyle karıştırılmaya mahsus olanlar 25.00 

2710.00.87.00.00 Motor yağlan, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 25.00 

2710.00.88.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 25.00 

2710.00.89.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafın 25.00 

2710.00.92.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağlan 25.00 

2710.00.94.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağlan, aşınmayı önleyici yağlar 25.00 

2710.00.96.00.00 . Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 25.00 

2710.00.98.00.11 Şanzuman ve diferansiyel yağlan 25.00 

2/10.00.98.00.12 Kızak yağları 25.00 
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Pozisyon Numarası Malın Tanımı Vergi Oranı 
(%) 

2710.98.00.19 Diğerleri 25.00 

27.1 1 Petrol gazlan ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 
2711.29.00.00.12 hariç) 

25.00 

271 1.1 1.00.00.00 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 1.00 

271 1.12 Propan (sıvılaştırılmış) 25.00 

271 1.13 Bütan (sıvılaştırılmış) 25.00 

2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 25.00 

2711.21.00.00.00 Doğal gaz (Gaz halinde) 1.00 
2711.29.00.00.1 1 Propan (Gaz halinde) 25.00 

271 1.29.00.00.12 Bütan (Gaz halinde) 25.00 

27.12 Vazelin; parafin; mikro - kristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sente; 
veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (Renklendirilmiş olsun olmasın) 

25.00 

2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş (Petrol koku) 50.00 

2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş (Petrol koku) 50.00 

2713.20.00.00.1 1 Penetrasyon asfalt 25.00 

2713.20.00.00.12 Blovvn 25.00 

2713.20.00.00.19 Diğerleri 25.00 

2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (2713.90.10.00.00 hariç) 25.00 

2802.00.00.00.00 Sublime veya çöktürülmüş kükürt kolloidal kükürt 1.00 

Kaynak: Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı 
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TABLO 18: 

I SAYILI LİSTE B CETVELİ 

Pozisyon Numarası Malın Tanımı Vergi Oranı 

2707.10 Bezol 175.00 

2707.20 Toluol 175.00 

2707.50.91.00.00 Solvent nalta (Çözücü nalta) 175.00 

2707.00.21.00.00 White_spirit 17.00 

2707.0039.00.00 Diğer hafif yağlar (Petrol eteri) 175.00 

2707.00.91.00.00 Diğerleri (Petrol eteri) 175.00 

2901.10.90.00.1 1 Hekzan 175.00 

2901.10.90.00.12 Heptan 175.00 

2901.10.90.00.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar (Yalnız pentan) 175.00 

2902.20 Benzen (Benzol) 175.00 

2902.30 Toluen (Toluol) 175.00 

2909.19.00.00.19 Diğerleri (Yalnız metil tersiyer butil eter “MTBE”) 175.00 

3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 175.00 

3814.00.90.00.00 Diğerleri (Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler, boya ve vernik çıkarmada 
kullanılan müstahzarlar) (Esası bütil asetat olanlar hariç) 

175.00 

3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 175.00 

Kaynak: Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı 
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1 AIJLO IV: 

II SAYILI LİSTE 

Pozisyon Numarası Malın Tanımı Vergi Oranı 
(%) 

8703.10 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar; golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar ve benzeri 
taşıtlar 

20.00 

8703.21.10.10,90.10 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 1000 cm3’ü geçmeyenler]  20.00 

8703.22.19.10,90.10 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 1000 cm3’ü geçen fakat 1500 cm3’ü geçmeyenler) 21.00 

8703.31.10.10,90.10 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçmeyenler) 21.00 

8703.23.19.11,90.11 Binek otomobilleri (Siiindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 1600 cm3’ü geçmeyenler) 23.00 

8703.32.19.11,90.11 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 1600 cm3’U geçmeyenler) 23.00 

8703.23.19.12,90.12 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler) 26.00 

8703.32.19.12,90.12 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler) 26.00 

8703.23.19.13,90.13 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 2000 cm3’ügeçenler) 50.00 

8703.32.19.13,90.13 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler) 50.00 

8703.33.19.10.11 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 2500 cm3’ü geçen fakat 3000 cm3’ü geçmeyenler) 50.00 

8703.33.90.10.11 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 2500 cm3’ü geçen fakat 3000 cm3’ü geçmeyenler) 50.00 

8703.24.10.10,90.10 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 3000 cm3’ü geçenler) 60.00 

8703.33.19.10.12 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 3000 cm3’U geçenler) 60.00 

8703.33.90.10.12 Binek otomobilleri (Silindir hacmi 3000 cm3’ü geçenler) 60.00 

87.03.90 Diğerleri 20.00 

8703.22.11.00.00. Motorlu karavanlar (Silindir hacmi 1000 cm3’ü geçen fakat 1500 cm3’ü geçmeyenler) 20.00 

8703.23.11.00.00. Motorlu karavanlar (Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 3000 cm3’ü geçmeyenler) 30.00 

8703.32.11.00.00. Motorlu karavanlar (Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 2500 cm3’U geçmeyenler) 25.00 

8711.10 Silindir hacmi 50 cm3’U geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar (Motosikletler; mopetler ve bir yardımcı motoru 
bulunan tekerlekli taşıtlar) 

5.00 

87.11.20 Silindir hacmi 50 cm3’ü geçen fakat 250 cm3’U geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar (Motosikletler; mopetleı 
ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar) 

10.00 

8711.30 Silindir hacmi 250 cm3’U geçen fakat 500 cm3’ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar (Motosikletler; mopetleı 
ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar) 

15.00 

8711.40.00.00.00 Silindir hacmi 500 cm3’ü geçen fakat 800 cm3’ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar (Motosikletler; mopetleı 
ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar) 

20.00 

8711.50.00.00.00 Silindir hacmi 800 cm3’U geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar (Motosikletler; mopetler ve bir yardımcı motoru 
bulunan tekerlekli taşıtlar) 

25.00 

m 



Pozisyon Numarası Malın Tanımı Vergi Oranı 
<%) 

8802.11.10.00.19 Diğerleri (Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’ı geçmeyen sivil helikopterler) (Zirai mücadele ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere 
yapıda olanlar hariç) 

6.00 

8802.12.10.00.19 Diğerleri (Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg'ı geçen sivil helikopterler) (Zirai mücadele ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere yapıda 
olanlar hariç) 

4.00 

8802.20 Uçaklar ve diğer hava taşıtları (Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’ı geçmeyenler) (8802.20.10.10.00; 8802.20.10.29.11; 
8802.20.90.00.00 hariç) 

6.00 

8802.30 Uçaklar ve diğer hava taşıtları (Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’ı geçen fakat 15000 kg’ı geçmeyenler) (8802.30.10.10.00; 
8802.30.10.29.11; 8802.30.90.00.00 hariç) 

4.00 

8802.40 Uçaklar ve diğer hava taşıtları (Boş haldeki ağırlıkları 15000 kg’ı geçenler) (8802.40.10.90.1; 8802.40.90.00.00; hariç) 4.00 

8903 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (kotralar dahil) (8903.10; 8903.91.91.00.00; 8903.99.10.00.00 
hariç) 

25.00 

Kaynak: Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı 
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TABLO ZU: 

MI SAYILI LİSTE 

Pozisyon Numarası Malın Tanımı Vergi Oram 

2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 10 00 

2203.00 Biralar 25.00 

2204 Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç (2204.10,30 hariç) 50.00 
2204.10 Köpüklü şaraplar 120.00 
2205 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş) 120.00 

2206.00 Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
fermente edilmiş içkilerin karışımları veya fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları) 

100.00 

2207.20.00 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler (Etil alkol hariç) 120.00 

2208 Alkol derecesi hacim itibarıyla %80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler 
(2208.90.91.; 2208.90.99 Etil alkol hariç; 

120.00 

2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 125.00 

2402.20 Tütün içeren sigaralar 125.00 

2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) 125.00 

2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin) 125.00 

Kaynak: Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı 



TABLO 21: 

IV SAYILI LİSTE 

Pozisyon Numarası Malın Tanımı Vergi Oranı 
(%) 

3303.00 Parfümler ve tuvalet suları (kolonya hariç) 10.00 
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya günleşleme müstahzarları 

dahil): manikür ve pedikür müstahzarları 
10.00 

33.05 Saç müstahzarları 3305.10.00.00.00 “Şampuanlar” hariç) 10.00 

33.07 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve 
tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde 
kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) 

10.00 

43.03 Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya (4303.90 hariç) (Astragan veya karakul, persaniye breitschvvanz ve 
benzerleri, Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları dışındaki koyun ve kuzular. Yemen, Moğolistan, Tibet keçi ve oğlakları dışındaki keçi 
ve oğlaklar ile sığır ve atların post ve derilerinden mamül olanlar hariç) 

50.00 

71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış vey£ 
takılmamış): tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

10.00 

71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olması, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (7102.21.29 sanayide kullanılanlar hari^) 10.00 

71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, 
mıhlanmamış veya takılmamış): kıymetli taşlar (elmas hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış (taşınmasında kolaylü 
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

10.00 

71.04 Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın faka 
ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış): tasnife tabi tutulmuş sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yar 
kıymetli taşlar (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) (7104.90.00.00.11 sanayide kullanılanlar 
hariç) 

5.00 

71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları (7105.10.00.00.1 1; 7105.90.00.00.1 1 sanayide kullanılanlar 
hariç) 

5.00 

8407.21 Dıştan takma motorlar (Deniz taşıtları için olanlar) 25.00 

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanmadığı 
cihazlar dahil) (Yalnız 8415.10.00.00.00, 8415.81.90.00.19, 8415.82.80.00.19, 8415.83.90.00.19) 

1.00 

8418.21 Kompresörlü olanlar (Ev tipi buzdolapları) 1.00 

8418.22.00.00.00 Emme esaslı tipler (elektrikli) (Ev tipi buzdolapları) 1.00 

8421.12 Çamaşır kurutma makinaları (842 1.12.00.00.19 hariç) 1.00 

8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar (Bulaşık yıkama makinaları) 1.00 

83.50 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) (8450.20.00.00.00 hariç) 1.00 
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Pozisyon Numarası Malın Tanımı Vergi Oranı 

8472.90.90.90.14 Otomatik vezne makınaiarı (bireyse! bankacılık makinaları) 10.00 

' 84.76 Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigaıa. yivecek ve içecek makinaları gibi » (Para bozma makinaları dahil i 10.00 

8509.10 Elektrik süpürgeleri 1.00 
85 16.50.00.00 00 Mikro dalgalı fırınlar 1.00 

85.19 Plak dödürürüler, pikaplar, kasetçalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı 
bulunmadın) 

1.00 

85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (Bir video tünerle birlikte olsun olmasın)  1.00 

8525.20.91.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları 10.00 

8525.20.91.00.12 Alıcısı buiunan verici mobil - araç (cellular) telsiz telefon cihazları 10.00 

85.28 Televizyon alıcıları, (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın); 
video (görüntü) monitörler ve projektörler 

1.00 

9019.10.90.00.19 Diğerleri (Yalnız hidro masaj sistem lerı^ 10.00 

91.01 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama 
metallerden olanlar) 

10.00 

91.02 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) (Yalnız cep ve kol saatleri) 10.00 

92.01 Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler 10.00 

9302.00 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) 50.00 

93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan 
ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmişi tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve 
revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok - atar tüfekler gibi] 

25.00 

9304.00.00.00.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) (93.07 pozisyonundakiler hariç] 20.00 

95.04 Toplu halde oynanan oyunlar için eşya (motorlu veya hareketli oyun makinaları, bilardolar, gazino oyunlarına mahsus özel masalar, 
otomatik bowling oyun tertibatı) (9504.30 hariç) 

25.00 

9504.30 Madeni para ve jetonla çalışan diğer oyun makinaları (Otomatik bovvling oyunu hariç] 50.00 

Kaynak: Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı 
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TABLO 22: 

KDV DIŞINDA KALAN VK TÜKETİM (ÖTV YA DA BENZER VERGİLER) ÜZERİNDEN ALINAN VERGİ GELİRLERİ (MİYON ECU) 

Üye Ülke Yıl Etil alkol ve 
içkiler 

Ara ürünler Köpüksüz şarap Köpüklü şarap Bira Parfümlerdeki 
alkol v.b. 

Belçika 1992 
1993 

183.77 
187.25 

82.57 10.70 189.30 

1994 21.02 60.17 15.12 185.87 

1995 177.38 20.13 62.18 15.19 180.21 

Danimarka 1992 252.05 5.80 153.25 1.64 346.58 0.00 

1993 217.72 4.22 110.05 1.19 224.31 0.00 

Finlandiya 1995 477.65 26.31 109.89 502.41 

Fransa 1992 

1993 
1994 

1995 

1793.99 

1934.84 
2296.94 

45.98 

51.71 

136.68 

47.41 

51.71 
50.02 

Almanya 1992 2553.05 16.87 531.22 783.19 149.18 

1993 2628.94 16.83 581.85 905.93 0.00 

1994 2525.66 14.89 579.34 913.37 

1995 2498.70 21.94 559.66 912.34 

1996 2598.07 

Yunanistan 1992 

1993 

72.50 0.19 41.03 5.74 

İrlanda 1992 154.43 9.35 50.80 2.3 i 354.87 0.00 

1993 172.30 12.90 59.60 2.69 419.48 0.00 

1995 0.00 

İtalya 1992 
1993 

1994 
1995 

0.38 
0.40 0.02 

299.51 

0.24 

Lüksemburg 1992 

1993 
1994 

1995 
1996 

20.03 
24.46 

22.72 
22.72 

22.63 

0.70 

0.81 
0.77 

2.77 
0.00 

1.74 

0.00 

2.70 

2.57 
2.58 

2.61 
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ı Üye ÜİKC Vı! ntil alkol ve 

içkiler 
Ara ürünler Köpiiksür. şarap Köpüklü şarap Bira Parfümlerdeki 

alkol v.b. 

Hollanda 992 

1993 
199-1 

1995 

401.00 

398.56 
405.93 
404.08 

110.59 

171.62 
143.16 
148.70 

254.71 
238.23 
271.08 

269.23 

0.00 
0.00 

Portekiz 1992 
1993 

1994 81.20 80.71 
1995 78.03 89 87 

İ 996 74.18 

İbpanya 199? 656.94 108.57 

1903 497.62 167 72 

) 994 537.51 ; 88 27 

1995 535.51 16.72 
1996 538 22 23.22 196.41 

İsveç ? 994 593.14 77.66 2886.08 334.97 

1996 0.00 

İngiltere 992 2349.54 119.23 1259.63 96.79İ 3332.84 

1993 2169.06 125.67 1213.97 100.54 2802.44 

? 994 2263.25 
1995 2265.90 173.49 1480.58 84.76 3501.13 

Kaynak: European Commission Dırectorate General XXI, İndirect Taxation other than tumover ta?:es, Excise Duty Tables. Situation: 10/06/96 
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TABLO 23: 

1997 YILINDA PETROL ÜRÜNLERİNDEN ALINACAĞI TAHMİN EDİLEN VERGİ VE FONLAR (PROGRAM) 
(MEVCUT DURUM) 

llrünler Dönem 
Talebi 
(Bin ton) 

Gümrüksüz 
Raf. Sat. Fiy. 
(Bin Tl/Ton) 

Matrah 
(MilyarTI) 

Gümrük 
N ergisi (”/..) 

Gümrük 
Nergisi 

(Milyar Tl) 

Gümrüklü 
Fiyat 

(Milyar Tl) 

AFİF 
('•/.,) 

AFİF 
(Milyar II) 

Raf. Güm. 
Sal. Fiy. 

(Milyar II) 

ATV 
("/..) 

ATV 
(MilyarTI) 

ATV’li 

Fiyat 
(Milyar Tl) 

RDV 

<%) 
KDN 

(Milyar 
TL) 

Hasılat 

(MilyarTI) 
Vergi ve 

Fon 

Toplamı 
(MilyarTI) 

Süper Benzin 1.533 25.442 38.998 5 6 2.184 41.182 15 6.1 77 47.360 190 89.984 137.343 15 20.601 157.945 1 18.946 

Normal 
Benzin 

2.488 24.194 60.197 5.6 3.371 63.568 15 9.535 73,104 190 138.897 212.000 15 31.800 243.800 183,603 

kurşunsuz 
Benzin 

171 25,373 4.338 5.6 243 4.581 15 687 5.268 180 9.483 14.751 15 2.213 16,964 12.625 

Gazyağı 98 22.853 2.235 5.6 125 2.360 15 354 2.714 135 3.664 6.378 15 957 7.335 5,100 

Jet Yakıtı 921 25.377 23.365 5.6 1.308 24.673 15 3.701 28.378 0 0 28.374 15 4.256 32,630 9.265 

Motorin 8.611 20.214 174.065 4.1 7.137 181.202 15 27.180 202.382 130 270.897 479.279 15 71.892 551.171 377,106 

kalorifer 
Yakıtı 

1.615 15.547 25.1 11 4.1 1.030 26.141 15 3.921 30.062 45 13.528 43.590 15 6.538 50.128 25,017 

Fuel Oil 6.485 1 1.624 75.387 4.1 3.091 78.478 15 11.772 90.250 30 27.075 117.325 15 17.599 134,923 59.536 

I.PG 2.511 24.131 60.588 1.0 606 61.194 0 0 61,194 20 12.239 73.433 15 1 1.015 84.448 23.860 

Tahakkuk 24,433 464,285 14,321 (*) 63,328 565,765 166,871 1,279,344 815,059 

Kaynak: DPT. 1997 yılı programı hazırlık çalışmaları 

’’ Önceki yıllarda, gerçekleşme ile tahmin arasındaki yaklaşık °» 25'Vik l'ark hesaba kalılmiştıı 
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TABLO 24: 

1997 YILINDA PETROL ÜRÜNLERİNDEN ALINACAĞI TAHMİN EDİLEN VERGİLER (PROGRAM) 
(ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GETİRİLMESİ HALİNDE) 

Ürünler Dönem Talebi 

(Bin ton) 
Vergisiz 

Raf. Sat. Fiy. 
(Bin Tl/Ton) 

Matrah 

(MilyarTI) 
ÖTV 
(%) 

ÖTV 
(Milyar Tl) 

ÖTV’li Fiyat 
(MilyarTI) 

KDV 

(%) 
KDV 

(Milyar Tl) 
Hasılat 

(MilyarTI) 
Vergi 

Toplamı 
(MilyarTI) 

Süper Benzin 1,533 25,442 38,998 250 97,495 136,493 15 20,474 156,967 117,969 

Normal Benzin 2,488 24,194 60,197 250 150,493 210,690 15 31.604 242,294 182,097 

Kurşunsuz 
Benzin 

171 25,373 4,338 240 10,411 14,749 15 2,212 16,961 12,623 

Gazyağı 98 22,853 2,235 175 3,911 6,146 15 922 7,068 4,833 

Jet Yakıtı 921 25,377 23,365 50 11,683 35,048 15 5.257 40,305 16,940 

Motorin 8,611 20,214 174,065 175 304,614 478,679 15 71,802 550,481 376,416 

Kalorifer Yakıtı 1,615 15,547 25,111 75 18,833 43,944 15 6,592 50,536 25,425 

Fuel Oil 6,485 11,624 75,387 50 37,694 113,081 15 16,962 130,043 54,656 

LPG 2,511 24,131 60,588 25 15,147 75,735 15 11,360 87,095 26,507 

Tahakkuk 24,433 464,285 650,281 167,185 1,281,793 817,466 

(*’ önceki yıllarda, gerçekleşme ile tahmin arasındaki yaklaşık % 25’lik fark hesaba katılmıştır. 
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TABLO 25: 

PETROL ÜRÜNLERİNDE VERGİ YÜKÜ (MEVCUT DURUM) 

Ürünler Matrah Gümrük Vergisi 
(%) 

Gümrüklü Değer AFİF 
(%) 

AFİF'li Değer ATV 

(%> 
ATV'li Değer KDV 

(%) 
KDV’li Değer Vergi Yükü (%) 

Süper Benzin 100 5.6 105,6 15 121,4 190 352,2 15 405,0 305,0 
Normal Benzin 100 5,6 105,6 15 121,4 190 352,2 15 405,0 305,0 
Kurşunsuz Benzin 100 5,6 105,6 15 121,4 180 340,0 15 391,0 291,0 
Gazyağı 100 5,6 105,6 15 121,4 135 285,4 15 328,2 228,2 
Jet Yakıtı 100 5,6 105,6 15 121,4 0 121,4 15 139,7 39,7 
Motorin 100 4,1 104,1 15 1 19,7 130 275,3 15 316,6 216,6 
Kalorifer Yakıtı 100 4,1 104,1 15 1 19,7 45 173,6 15 199,6 99,6 
Fuel Oil 100 4,1 104,1 15 1 19,7 30 155,6 15 179,0 79,0 
LPG 100 1,0 101,0 0 101,0 20 121,2 15 139,4 39,4 

TABLO 26: 

PETROL ÜRÜNLERİNDE VERGİ YÜKÜ (ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULANMASI HALİNDE DURUM) 

Ürünler Matrah ÖTV (%) ÖTV'Iİ Değer KDV (%) KDV'li Değer Vergi Yükü (%) 
Süper Benzin 100 250 350 15 402,5 302,5 
Normal Benzin 100 250 350 15 402,5 302,5 
Kurşunsuz Benzin 100 240 340 15 391,0 291,0 
Gazyağı 100 175 275 15 316,3 216,3 
Jet Yakıtı 100 50 150 15 172,5 72,5 
Motorin 100 175 275 15 316,3 216,3 
Kalorifer Yakıtı 100 75 175 15 201,3 101,3 
Fuel Oil 100 50 150 15 172,5 72,5 
LPG 100 25 125 15 143.8 43,8 
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TABLO 27: 

İÇKİLERDEN ALINAN VERGİLER (TL.) 
(MEVCUT DURUM) 

TABLO 28: 

İÇKİLERDEN ALINAN VERGİLER (TL.) 
(ÖTV UYGULANMASI HALİNDE DURUM) 

Vergi Yapısı Yeni Rakı 

(70 Cl) 
Şarap 
(70 Cl) 

Bira 
(50 Cl) 

Fabrika Çıkış 
Fiyatı 

80,000 50,000 20,000 

Eğitim Fonu 2,000 200 50 

Federasyon Fonu 410 251 100 

Malul Yetim Payı 8,000 -
-

Ek Vergi 82,410 7,568 3,023 

Savunma Sanayi 
Fonu 

16,482 5,802 604 

KDV 52,174 11,739 2,870 

Toplam Vergiler 161,476 25,560 6,647 

Piyasa Satış Fiyatı 400,000 90,000 22,000 
Dağıtım, Satış 
Masrafları 

16,400 3,690 902 

Beyiye 40,000 18,000 4,400 

Satış Karı 102,124 (-7,250) (-9,949) 
Vergi Yükü (%) 40,4 28,4 30,2 

Vergi Yapısı Yeni Rakı 

(70 Cl) 
Şarap 
(70 Cl) 

Bira 

(50 Cl) 
Fabrika Çıkış 
Fiyatı 

80,000 50,000 20,000 

Eğitim Fonu - -
-

Federasyon Fonu - -

Malul Yetim Payı - - -

Ek Vergi -

- -

Savunma Sanayi 
Fonu 

- - -

KDV 52,174 1 1,739 2,870 
ÖTV n 189,723 19,565 3,826 
Toplam Vergiler 241.897 31.304 6,696 

Piyasa Satış Fiyatı 400,000 90,000 22,000 

Dağıtım, Satış 
Masrafları 

16,400 3,690 902 

Beyiye 40,000 18,000 4,400 

Satış Karı 21,703 (-12,994) (-9,998) 
Vergi Yükü 60,5 34,8 30,4 

Kaynak: DPT, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü-Sektör Programları Dairesi Başkanlığı 

(,) Rakı için %120, Şarap için %50, Bira için %25. 
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TABLO 29: 
SİGARALARDAN PAKET BAŞINA ALINAN VERGİLER (TL.) 

(MEVCUT DURUM) 
Dolar= 107.000 Tl. 

Vergi Yapısı 2000 Sigarası Yerli Marlboro İthal Marlboro Maltepe 

Tütün Fonu 4,91 1 4,91 1 -

-

Gümrük Vergisi (%25) 2,865 2,865 -

Maliyet 19,820 27,217 33,876 -

a) Tütün, işçilik ve diğer 8,360 15,757 

b) İthal Tütün (CİF) 1 1.460 1 1,460 

Fabrika Çıkış Fiyatı 27,596 34,993 33,876 7,500 

Eğitim Fonu 200 200 500 200 

Federasyon Fonu 139 - - 39 

Malul Yetini Payı 1.600 2.400 2.400 800 

Ek Vergi 27,796 37,593 36,776 7,739 

Savunma Sanayi Fonu 5,560 7,518 7,356 1,548 
KDV 10,435 15,652 15,652 5,217 
Toplam Vergiler 53,506 71,140 62,684 15,542 
Piyasa Satış Fiyatı 80,000 120,000 120,000 40,000 
Dağıtım, Satış Masrafları 3,280 5,350 5.350 1,640 

Beyiye 5,600 6,000 6,000 4,800 

Satış Karı (-2,205) 10.294 12,090 10,518 

Vergi Yükü (%) 66,9 59,3 52,2 38.9 

Kaynak: DPT, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdiirlüğü-Sektör Programları Dairesi Başkanlığı 
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TABLO 30: 
SİGARALARDAN PAKET BAŞINA ALINAN VERGİLER (TL.) 

(ÖTV UYGULANMASI HALİNDE DURUM) 
Dolar- 107.000 Tl. 

Vergi Yapısı 2000 Sigarası Yerli Marlboro İthal Marlboro Maltepe 

Tütün Fonu 4,91 1 4,911 - -

Gümrük Vergisi (%25) 2,865 2,865 - -

Maliyet 
a) Tütün, işçilik ve diğer 
b) İthal Tütün (CİF) 

19,820 
8,360 

11,460 

27,217 
15,757 
11,460 

33,876 

Fabrika Çıkış Fiyatı 27,596 34,993 33,876 7,500 
Eğitim Fonu -

-

- -

Federasyon Fonu - . -
-

Malul Yetim Payı - . 
- -

Ek Vergi -
-

- -

Savunma Sanayi Fonu . 
-

-

KDV 10,435 15,652 15,652 5,217 
ÖTV (% 125) 38,647 57,971 57,971 19,324 
Toplanı Vergiler 56,858 81,399 73,623 24,541 

Piyasa Satış Fiyatı 80,000 120,000 120,000 40,000 
Dağıtım, Satış Masrafları 3,280 5,350 5,350 1,640 
Beyiye 5,600 6,000 6,000 4,800 

' Satış Karı (-13,334) (-7,742) 1,151 1,519 
Vergi Yükü (%) 71,1 67,8 61,4 61,4 | 
Kaynak: DPT, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü-Sektör Programlan Dairesi Başkanlığı 
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TABLO 31: 

ÖTV UYGULAMASININ BÜTÇE GELİRLERİNE ETKİSİ (Milyar Tl.) 

Mevcut Durum OTV Sonrası Fark 

BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ 4,368,000 3,673.500 -694500 

- Ek Vergi 105,000 0 -105000 

- Taşıt Alım Vergisi 72,000 36,000 -36000 
- Akaryakıt Tüketim Vergisi 540,000 0 -540000 

- Akaryakıt Gümrük Vergisi 13,500 0 -13500 

- Diğer Vergi Gelirleri 3,637,500 3,637,500 0 

BÜTÇE FON GELİRLERİ 420,000 273,358 -146642 

- Çevre Fonu 14,950 4,036 -10914 

- Ek Vergi TKF Payı 25,000 0 -25000 

- Tütün Fonu 12,500 0 -12500 

- Federasyon Fonu 150 0 150 

- ATV Fon Payları (% 5,01) 27,078 0 -22078 

* TKF Payı (%3,5) 18,924 0 -18924 

* KOF Payı (%0,70) 3780 0 -780 

* KOSGEB Payı (%0.70) 3780 0 -780 

* Belediyeler Fonu Payı (%0,06) 324 0 324 

* Turizmi Gel. Fonu Payı (%0.02) 108 0 108 

* T. Sporunu Teşvik F. Payı (%0.02) 162 0 162 
- AFİF 71,000 0 -71000 
- Diğer Fon Gelirleri 269,322 269.322 0 

DİĞER BÜTÇE GELİRLERİ 1,467,000 1,462,837 -*163 
- Hibe 5,000 5,000 0 

- Vergi Dışı Normal Gelirler 1,445.000 1.445,000 0 

- Katma Bütçe 17,000 12.837 -*.163 

* ATV TCK Payı (%0,40) 2,163 0 -2163 
* ATV KHGM Payı (%0.30) 1.622 0 -.622 

* ATV GSGM Payı (%0.05) 270 0 270 
* ATV Vakıf. GM Payı (%0,02) 108 0 108 

- Diğer Katma Bütçe Gelirleri 12.837 12.837 0 

TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ 6,255.000 5,409.695 -84:305 

BÜTÇE DİŞİ GELİRLER 104.516 0 -10.516 
- Ek Taşıt Alım Vergisi 48,000 0 -48000 

- Eğitim Sağlık Vergisi 690 0 690 

- SSDF 27,000 0 -2.000 

- Malul Dul Şehit Payı 6,010 0 (.010 

- ATV Belediye Payı (%0,15) 811 0 81 1 

- ATV SSDF Payı (%3.50) 18.924 0 -11.924, 
- ATV SYDTF Payı (%0.02) 108 0 108 
- ATV Maliye Mer. Say. Pay ı (%0.50) 2,703 0 -2703 
- ATV Özel idare Payı (%0.03) 162 0 162 
ATV Tarım Bakanlığı Payı (%0,02) 108 0 108 
MAHALLİ İDARE PAYLARI 33,618 6.353 -22265 
- Ek Vergi (Bütçe) Mahalli idare Payı i 8,529 0 -1.5529* 
- Taşıt Alım Vergisi Mahalli İdare Payı 12,706 6.353 -6352 
- Akary. Gümr. Verg. Mahalli İd. Payı 2,382 0 -..382 
TOPLAM 6,393,133 5.416,048 -972085 | 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 977,085 972085 
GENEL TOPLAM 6.393,133 6,393,133 0' 

Kaynak: DPT, YPKDGM-Finansman Dairesi 
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