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                                             İstanbul, 08.03.2020 

 

SİRKÜLER (2020/21) 

Konu: 1. 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklik 

 2. ÖTV İadelerinde Özel Teminat Sertifikası Uygulaması 

 

1. 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklik 
 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklik ile; en fazla 5 kg 

standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mümkün hale getirilmiştir.  
 

2. ÖTV İadelerinde Özel Teminat Sertifikası 
 

03.03.2020 tarih 41057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste 

Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7)” ile Özel Teminat 

Sertifikası uygulaması getirilmiştir. Buna Özel Teminat Sertifikası almak isteyen ÖTV 

mükelleflerinin genel ve özel şartları birlikte taşımaları ve GİB sistemi üzerinden üretilecek ÖTV Ön 

Kontrol Raporu sonucunun olumlu olması gerekmektedir. 
 

GENEL ŞARTLAR 
 

a) Başvuru tarihi itibariyle; 
 

 Vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması, 

 Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birisinin, diğer 

şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile %10’dan fazla paya sahip ortakların affa uğramış 

olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere 

yemin, suç uydurma, iftira, irtikap, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna 

muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan 

hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş 

olmaları, 

 KDV açısından sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma 

fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması, 

 GİB tarafından riskli ya da vergi uyum düzeyi düşük mükellef olmaması, 
 

b) Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibariyle; 
 

 Gelir ve kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, KDV (tevkifat 

hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini, her bir vergi türü 

itibariyle ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen 

beyannameler hariç), 

 ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların yasa dışı yollarla 

kullanılması/kullandırılması nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilmemiş olması, idari 

işlem tesis edilmiş olması halinde ise varsa bu işlemlere ilişkin açılan davaların mükellef 

lehine sonuçlanmış olması, 
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c) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibariyle, 

 

 Defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, 

 ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı liste bakımında haklarında düzenlenmiş birbirini izleyen son 

on vergilendirme dönemine ilişkin vergi inceleme raporunun (teminatın çözümü ve iadeye 

ilişkin raporlar dahil) olumlu olması 

 

gerekir. Olumlu rapordan kasıt sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ya da 

kullanma fiili yönünden ve iade/teminat çözüm talebine veya beyana konu tutarın %10’undan fazla 

tutarda olumsuzluk tespiti bulunmayan rapordur. 

 

ÖZEL ŞARTLAR 

 

ÖTS-A verilebilmesi için; 

 

 Başvuru tarihinden önceki son 5 takvim yılı itibariyle ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin 

bulunması, 

 Başvuru tarihi itibariyle vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 

ekinde yer alan bilanço ve  gelir tablosuna göre en az; 

- Aktif toplamının 200.000.000 TL, 

- Maddi Duran Varlıklar toplamının 50.000.000 TL, 

- Öz Sermaye tutarının 100.000.000 TL 

- Net Satışlarının 250.000.000 TL 

koşullarından herhangi üç tanesinin sağlanmış olması, 

 Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş olan muhtasar 

beyannamelerine göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması 

(Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu 

çalışanlardan en az 100’ünün imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalıştırılan 

personelin tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.) 

 

ÖTS-B verilebilmesi için; 

 

 Başvuru tarihinden önceki son 3 takvim yılı itibariyle ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin 

bulunması, 

 Başvuru tarihi itibariyle vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 

ekinde yer alan bilanço ve  gelir tablosuna göre en az; 

- Aktif toplamının 100.000.000 TL, 

- Maddi Duran Varlıklar toplamının 25.000.000 TL, 

- Öz Sermaye tutarının 50.000.000 TL 

- Net Satışlarının 125.000.000 TL 

koşullarından herhangi üç tanesinin sağlanmış olması, 

 Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş olan muhtasar 

beyannamelerine göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 100 veya daha fazla olması 

(Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu 

çalışanlardan en az 40’ının imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalıştırılan 

personelin tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.) 
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ÖTS-C verilebilmesi için; 

 

 Başvuru tarihinden önceki son 2 takvim yılı itibariyle ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin 

bulunması, 

 Başvuru tarihi itibariyle vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 

ekinde yer alan bilanço ve  gelir tablosuna göre en az; 

- Aktif toplamının 50.000.000 TL, 

- Maddi Duran Varlıklar toplamının 12.000.000 TL, 

- Öz Sermaye tutarının 25.000.000 TL 

- Net Satışlarının 60.000.000 TL 

koşullarından herhangi üç tanesinin sağlanmış olması, 

 Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş olan muhtasar 

beyannamelerine göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 50 veya daha fazla olması 

(Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu 

çalışanlardan en az 20’sinin imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalıştırılan 

personelin tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.) 

 

Genel şartlar ile birlikte özel şartları sağlayan mükellefler ÖTS alabilmek için; sanayi sicil belgesi ve 

üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite 

raporunun aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi 

Dairesi Başkanlıklarına/Defterdarlığa müracat ederler. 

 

ÖTS SAHİBİ MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ 

 

Özel Teminat Sertifikası sahibi mükelleflerin iade talep tutarının, 

 ÖTS-A sahibi mükellefler için %20’ı, 

 ÖTS-B sahibi mükellefler için %40’ı, 

 ÖTS-C sahibi mükellefler için %60’ı, 

 

kadar temin vermeleri durumunda iade talepleri, vergi inceleme raporu beklenilmeksizin, 

uygulamaya dair gerekli kontrollerin yapılması ve ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)’nın 

çalıştırılması suretiyle, iade talebinin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 

iş günü içinde yerine getirilir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 


