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OCAK- TEMMUZ 2020 DÖNEMİNDE  
ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN  
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI ARTMIYOR 

 

ÖZET : 

 

1952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 

12/3 maddesinin III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı 

gazozlar ve alkollü içecekler ile (B) Cetvelinde yer alan tütün 

mamullerinin  maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının   Yİ-ÜFE artış 

oranında artmasını öngören düzenleme  Ocak-Temmuz 2020 

döneminde uygulanmıyor.  

 

Bu tutarlarda son değişiklik A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve 

alkollü içecekler için   3/7/2019, (B) Cetvelinde yer alan tütün mamuller 

içinse 15/8/2019 tarihinde gerçekleşmişti. 

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibidir. 

“3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya 

Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu 

vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan 

edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu 

değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır.”  

 …” 

Bu düzenlemeye göre kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin yer aldığı 

ÖTV Kanununa ekli III Sayılı yer alan maktu ve asgari maktu vergi tutarları Ocak ve 

Temmuz aylarında üretici fiyat endeksinde son altı aya göre meydana gelen artış 

oranında  arttırılmaktadır1.  

 
1 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesinde  “4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası 

hükmü uygulanarak, üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı 
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31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1952 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/3 maddesinin III Sayılı 

Listenin (A) Cetvelinde  yer alan kolalı gazozlar ve  alkollü içecekler  ile (B ) Cetvelinde yer 

alan  tütün mamullerinin  maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının   Yİ-ÜFE artış oranında 

artmasını öngören düzenlemenin  Ocak-Temmuz 2020 döneminde uygulanmayacağı 

hüküm altına alınmıştır.  

 

En son    ÖTV Kanununa ekli III sayılı Tablonun (A) ve (B)  cetvellerinde  yer alan mallarda 

TÜİK verilerine  göre Yİ-ÜFE’de   bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,09 arttığından2 

uygulanacak  ÖTV tutarları 3 Temmuz 2019   tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  

artmıştı. 

 

Daha sonra 15/8 2019 tarihli ve 30859 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1424 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III Sayılı Listenin (B ) 

Cetvelinde yer alan tütün içeren sigaralar ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünün asgari 

maktu ve maktu vergi tutarları arttırılmıştı.  

 Buna göre Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III Sayılı Listenin (B ) Cetvelinin son hali 

aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane, (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu 

vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.” düzenlemesi yer almıştır.  

 
2 TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30802 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17433
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17433
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(III) SAYILI LİSTE 

[4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun  

(12/3) maddesi gereğince güncellenen liste 

Yürürlük:3/7/2019]  

  

(A) CETVELİ 

  

G.T.İ.P. NO  Mal İsmi  

Vergi 

Oranı 

(%)  

Asgari  

Maktu   

Vergi   

Tutarı   

(TL) 

18/1/2019 

tarihinden 

itibaren  

 

Maktu   

Vergi   

Tutarı   

(TL) 

3/7/2019 

tarihinden 

itibaren  

 

20.09   Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve 

sebze suları (fermente edilmemiş ve 

alkol katılmamış), ilave şeker veya 

diğer tatlandırıcı maddeler katılmış 

olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış 

olanlar ve/veya toptan teslime konu 

edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda 

Kodeksine göre %100 meyve suyu 

sayılanlar hariç)   

10  -   

22.02   Sular (mineral sular ve gazlı sular 

dahil) (ilave şeker veya diğer 

tatlandırıcı maddeler katılmış veya 

aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer 

içecekler (20.09 pozisyonundaki 

10  -   
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meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız 

ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan 

teslime konu edilenler) (Doğal mineralli 

doğal maden suyu ile üretilmiş, 

tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli 

gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda 

Kodeksine göre çeşnili ve 

aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, 

bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 

2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12,  

2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 

hariç)   

2202.10.00.00.11   Sade gazozlar   10  -   

2202.10.00.00.12   Meyvalı gazozlar   10  -   

2202.10.00.00.13   Kolalı gazozlar   25  -   

2202.91.00.00.00   Alkolsüz biralar   10  -   

2203.00   Malttan üretilen biralar   63  1,7694  1.9125 

22.04   Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş 

şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 

pozisyonunda yer alanlar hariç) 

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 

diğer üzüm şıraları hariç)   

0  8,6996  

9.4034 

2204.10   Köpüklü şaraplar   0  58,7753  63.5302 

22.05   Vermut ve diğer taze üzüm şarapları 

(bitkiler veya kokulu maddelerle 

aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 

2205.10.90.00.12 hariç)   

0  88,7064  

95.8827 

2205.10.10.00.00   Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 

veya daha az olanlar   

0  70,4431  

76.1419 

2205.10.90.00.12   Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 

ve fazla olanlar   

0  241,7315  

261.2876 
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2206.00   Fermente edilmiş diğer içecekler 

(elma şarabı, armut şarabı, bal 

şarabı, sake gibi), tarifenin başka 

yerinde belirtilmeyen veya yer 

almayan fermente edilmiş 

içeceklerin karışımları ve fermente 

edilmiş içeceklerle alkolsüz 

içeceklerin karışımları   

0  8,6996  

9.4034 

2207.20   Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir 

(denatüre) edilmiş etil alkol ve 

damıtım yoluyla elde edilen diğer 

alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa 

olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol 

hariç]   

0  241,7315  

261.2876 

22.08   Alkol derecesi hacim itibariyle 

%80'den az olan tağyir (denatüre) 

edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla 

elde edilen alkollü içkiler, likörler ve 

diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 

2208.90.99) Alkol derecesi hacim  

itibariyle %80'den az olan tağyir 

(denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, 

(2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 

ve 2208.90 hariç)]   

0  241,7315  

261.2876 

2208.20   Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin 

damıtılması yolu ile elde edilen 

alkollü içkiler   

0  241,7315  

261.2876 

2208.50   Cin ve Geneva   0  241,7315  261.2876 

2208.60   Votka (2208.60.91.00.00, 

2208.60.99.00.00 hariç)   

 

0  241,7315  

261.2876 
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2208.60.91.00.00   Muhtevası 2 litreyi geçmeyen 

kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim 

itibariyle %45.4'den fazla olanlar)   

0  241,7315  

261.2876 

2208.60.99.00.00   Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda 

olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle 

%45.4'den fazla olanlar)   

0   241,7315  

261.2876 

2208.70   Likörler   0   241,7315  261.2876 

2208.90   Diğerleri (2208.90.48.00.11, 

2208.90.71.00.11 hariç)   

0   241,7315  
261.2876 

2208.90.48.00.11   Rakı   

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda 

olanlar)   

0   241,7315  

261.2876 

2208.90.71.00.11   Rakı   

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda 

olanlar)   

0   241,7315  

261.2876 
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(III) SAYILI LİSTE  

(B) CETVELİ 

 

 

G.T.İ.P. NO  Mal İsmi  

Vergi 

Oranı 

(%)  

Asgari  

Maktu  

Vergi Tutarı 

(TL)  

15/8/2019 

tarihinden İtibaren 

Maktu Vergi  

Tutarı   

(TL) 

2402.10.00.00.11   Tütün içeren purolar   40  0,3244  0.4687 

2402.10.00.00.12  Uçları açık purolar  40  0,3244  0.4687 

2402.10.00.00.19  Sigarillolar  40  0,3244  0.4553 

2402.20  Tütün içeren sigaralar  67  0,3899  0.4539 

2402.90.00.00.00  Diğerleri (Tütün yerine geçen 

maddelerden yapılmış 

purolar,  

uçları açık purolar, sigarillolar 

ve sigaralar)  

- Tütün yerine geçen 

maddelerden yapılmış 

purolar, uçları açık purolar ve 

sigarillolar  

-Tütün yerine geçen 

maddelerden yapılmış 

sigaralar  

  

  

67 

  

  

0,3899 

 

0.4539 

24.03  Diğer mamul tütün ve 

mamul tütün yerine geçen 

maddeler; "homojenize" 

veya yeniden tertip edilmiş 

tütün; tütün hülasa ve 

67  0,3899 0.4539 
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esansları  

(2403.11.00.00.00, 

2403.19.10.00.19, 

2403.19.90.00.19,  

2403.91.00.00.00, 

2403.99.10.00.00, 

2403.99.90.00.00 hariç)  

2403.11.00.00.00  Bu faslın 1 no.lu alt 

pozisyon notunda belirtilen 

nargile tütünleri  

63  0,0729  0.4540 

2403.19.10.00.19  Diğerleri (Net muhtevası 500 

gr.ı geçmeyen ambalajlarda 

olanlar)  

63  0,0729  0.4540 

2403.19.90.00.19  Diğerleri (Net muhtevası 500 

gr.ı geçen ambalajlarda 

olanlar)  

63  0,0729  0.4540 

2403.99.10.00.00  Enfiye ve çiğnemeye 

mahsus tütün  

67  0,3899 0.4539 

4813.10.00.80.00  Diğerleri (Makaron)  0  0,0500  - 

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

“4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası 

Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar 

(Karar Sayısı: 1952)” tam metni…>>> 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17433
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17433
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17433

