__________________________________________________________________________

Denet Duyuru
Duyuru Tarihi
Duyuru No

: 01.05.2006
: DUYURU/2006-094

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ VE PETROL PİYASASI
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5493 SAYILI KANUN
CUMHURBAŞKANINA SUNULDU

Yurtdışına ihracat rejimi kapsamında mal taşıyan nakliye araçlarının kullandığı motorinin ÖTV ve
KDV'den istisna edilmesine ilişkin 5493 sayılı Kanun 27.4.2006 tarihinde Mecliste kabul edilerek,
28.4.2006 tarihinde Cumhurbaşkanına sunuldu.
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek sınır kapılarında ihracat rejimi
kapsamında ihraç malı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların
depolarına, araçların ve soğutucu ünitelerin yakıt deposu standartlarını aşmamak kaydıyla, yalnızca
yurtdışına çıkışlarında teslimi yapılacak motorin, ÖTV ve KDV'den müstesna olacak.
Düzenlemede geçen "standart depo" terimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9)
numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan miktardaki
akaryakıtın bulunduğu standart depoları ifade ediyor.
Kanun, 1 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girecek.
Kanun metni ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA VE PETROL
PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5493

Kabul Tarihi : 27/4/2006

MADDE 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.
"MADDE 7/A- Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19,
2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca
belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına
çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına
(araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt
dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.
Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı
bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir."
MADDE 2 - 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine
aşağıdaki (3) numaralı fıkra eklenmiştir.
"3. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük
Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve
soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt
deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimi
vergiden istisnadır.
Maliye Bakanlığı, bu istisna uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir."
MADDE 3 - 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
"EK MADDE 1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından akaryakıt alt başlığı ve istasyonlu
bayilik kategorisi altında verilen bayilik lisansı sahiplerince, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 7/A maddesi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3)
numaralı fıkrası kapsamında satışı yapılan akaryakıtların satış fiyatı, ilgili akaryakıt türünün edinme
bedelinin yüzde sekiz fazlasını aşamaz."
MADDE 4 - Bu Kanun hükümleri 1/6/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

