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S İ R K Ü L E R 

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 (%) 
Asgari Maktu Vergi 

Tutarı (TL) 

2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 35 --- 

  

(III) SAYILI LİSTE 

(B) CETVELİ’nde yer alan bazı mallar 

GTİP No Mal İsmi Vergi Oranı (%) 

Asgari 
Maktu 
Vergi 

Tutarı (TL) 

Maktu Vergi 
Tutarı (TL) 

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 80 0,3506 0,4686 

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 80 0,3506 0,4686 

2402.10.00.00.19 Sigarillolar 80 0,3506 0,4686 

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 

80 0,3506 0,4686 
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ve sigarillolar 

2403.19.10.00.19 
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı 
geçmeyen ambalajlarda olanlar) 

40 0,0500 0,4539 

2403.19.90.00.19 
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı 
geçen ambalajlarda olanlar) 

40 0,0500 0,4539 
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