SİRKÜLER
Sayı : 2020 – 047

İstanbul, 26.03.2020

KONU: Kolalı gazozlar ile puro ve sigarillo gibi bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden
belirlenmiştir.
26 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sirkülerimiz
ekinde listesine yer verilen; kolalı gazozlar ve bazı tütün mamullerine ilişkin ÖTV oranları yeniden
belirlenmiştir.Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (26 Mart 2020) yürürlüğe girmiştir.
Sayın Mükellefimiz,
26 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim
Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ile (B) Cetvelinde yer alan
bazı tütün mamullerine (puro ve sigarillolar gibi) ilişkin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.
2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (26 Mart 2020) yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu mallara ilişkin; yeni belirlenen vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları
aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ’nde yer alan bazı mallar
GTİP No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

35

Asgari Maktu Vergi
Tutarı (TL)
---

(III) SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ’nde yer alan bazı mallar

GTİP No

Mal İsmi

2402.10.00.00.11
2402.10.00.00.12
2402.10.00.00.19
2402.90.00.00.00

Tütün içeren purolar
Uçları açık purolar
Sigarillolar
Diğerleri (Tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış purolar,
uçları açık purolar, sigarillolar ve
sigaralar)
- Tütün yerine geçen maddelerden
yapılmış purolar, uçları açık purolar

80
80
80

Asgari
Maktu
Vergi
Tutarı (TL)
0,3506
0,3506
0,3506

80

0,3506

Vergi Oranı (%)

Maktu Vergi
Tutarı (TL)
0,4686
0,4686
0,4686

0,4686

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde; Birsen UÇAR (birsenucar@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
İş bu sirkülerde yer alan açıklamalarımız, genel bilgiler içeriyor olabilir. INPACT ve Mega Global Uluslararası Bağımsız
Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği bilgiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin
olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza
haklılık, sorumluluk iddiasında bulunamazlar.

2403.19.10.00.19
2403.19.90.00.19

ve sigarillolar
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı
geçmeyen ambalajlarda olanlar)
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı
geçen ambalajlarda olanlar)

40

0,0500

0,4539

40

0,0500

0,4539

Saygılarımızla,

MEGA GLOBAL GRUP
 Uluslararası Bağımsız Denetim
 Yeminli Mali Müşavirlik
 Mali Müşavirlik
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(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
İş bu sirkülerde yer alan açıklamalarımız, genel bilgiler içeriyor olabilir. INPACT ve Mega Global Uluslararası Bağımsız
Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği bilgiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin
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haklılık, sorumluluk iddiasında bulunamazlar.

