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Konu:

GENELGE
(2009/ 87)

İlgi: 11/08/2008 tarihli ve 2008/22 sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci
maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında
münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı
her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin
jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.
Anılan Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları ise 6 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi
Genel Tebliğinde ifade edilmiştir.

Buna göre, dış seferlerde kullanılmak üzere gerek ülkemizdeki antrepolardan gerekse kabotaj
hattı dışından alınan serbest dolaşıma girmemiş yakıtın, dış seferlerden dahili kabotaja geçilmesi
amacıyla serbest dolaşıma girişi sırasında, 2003/5868 sayılı Kararname ve 6 Seri No.lu ÖTV
Genel Tebliği kapsamında ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt olarak işlem görmesi öngörülmemiştir.

Diğer taraftan, dış seferlerde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesindeki
antrepolardan alınan serbest dolaşıma girmemiş yakıt ile kabotaj hattı dışında yakıt alan
gemilerin kullanmadıkları yakıtın dahili kabotaj hattına geçildikten sonra serbest dolaşıma
sokulması sırasında, gümrük idaresinin söz konusu yakıtlar için ÖTV tahsil etme yetkisi
bulunmamaktadır. Bu yakıtlar için gümrük idaresince ÖTV Kanununun 16/4 maddesi uyarınca
teminat alınması, anılan bu teminatın çözümünün ise, (I) Seri No.lu ÖTV genel Tebliğinin 9
Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik 16.3 ve 16.4 numaralı bölümlerinde ayrıntılarıyla
ifade edildiği gibi, ithalatı gerçekleştirilen ÖTV'li malların yurt içerisinde beyan edilip
ödenmesi üzerine vergi dairesince gümrük idaresine gönderilecek (EK:12) bilgi formu üzerine
yapılması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.

Genel Müdür V.
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