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14 Ocak 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32073

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO:545)

 
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� (II) sayılı l�stede yer alan

mallar �ç�n doğacak verg�ler�n tahs�l güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla, 16/11/2022 tar�hl� ve 7421 sayılı Verg� Usul
Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 1 �nc� maddes�yle 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı
Verg� Usul Kanununun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend� düzenlenmek suret�yle,
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına, 4760 sayılı Kanunda tanımlı bulunan motorlu araç t�caret� yapan mükelleflerden
tem�nat alma yetk�s� ver�lm�ş olup, söz konusu uygulamaya �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes� bu Tebl�ğ�n amaç ve
kapsamını oluşturmaktadır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, 213 sayılı Kanunun 149 uncu maddes�, mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının (10) numaralı bend�, mükerrer 355 �nc� maddes� �le 4760 sayılı Kanunun 2 nc� maddes� hükümler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) 6183 sayılı Kanun: 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunu,
b) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununu,
c) 4458 sayılı Kanun: 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
ç) 4760 sayılı Kanun: 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununu,
d) Bakanlık: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını,
e) Başkanlık: Gel�r İdares� Başkanlığını,
f) Belge: 18/4/2015 tar�hl� ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüket�m Verg�s� (II) Sayılı L�ste

Uygulama Genel Tebl�ğ�n�n (I/B/4) bölümünde yer alan Kayıt ve Tesc�le Tab� Taşıtların İthalatında ÖTV
Aranmaksızın İşlem Tes�s� İç�n Motorlu Araç T�caret� İle İşt�gal Ed�ld�ğ�ne Da�r Belgey�,

g) D�str�bütör: Motorlu taşıt �malatçıları �le yaptıkları yazılı sözleşmeler kapsamında �lg�l� taşıt markasına a�t
motorlu araçların Türk�ye’de dağıtımı ve satışı konusunda yetk�lend�r�lm�ş olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

ğ) Gümrük yükümlülüğü: 4458 sayılı Kanun kapsamında olanların gümrük verg�ler�n� ödemes� zorunluluğunu,
h) Münfer�t �thalatçı: F��l� �thalata konu taşıt markasının d�str�bütörlüğünü ha�z olmayan, Belge sah�b� motorlu

araç t�caret� yapanı,
ı) Tem�nat: 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentler�nde

sayılan; para, bankalar tarafından ver�len süres�z ve şartsız tem�nat mektupları, s�gorta ş�rketler� tarafından ver�len
süres�z ve şartsız kefalet senetler� �le Devlet �ç borçlanma senetler� veya bu senetler yer�ne düzenlenen belgeler�,

�) Verg� borcu: Bakanlığa bağlı tahs�l da�reler�nce tahs�l ed�len ve 213 sayılı Kanun kapsamına g�ren verg�,
res�m, harçlar, verg� cezaları �le bunlara bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zamlarını,

�fade eder.
Tem�nat uygulamasının kapsamı
MADDE 4- (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend�

hükümler�ne göre aşağıda sayılanlar tem�nat uygulaması kapsamına alınmıştır:
a) Münfer�t �thalatçılardan Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�n 87.03 tar�fe poz�syonunda yer alan kayıt ve tesc�le

tab� taşıtların �thalatını yapanlar.
b) (a) bend� kapsamındak� münfer�t �thalatçıların bay�ler�.
c) (b) bend�nde bel�rt�len bay�ler �le bay�l�k sözleşmes� bulanan gerçek veya tüzel k�ş�ler.
(2) D�str�bütörler �le bunların d�str�bütörlük kapsamında bulunan bay�ler� �ç�n tem�nat yükümlülüğü

bulunmamaktadır. D�str�bütörler�n, aynı zamanda münfer�t �thalatçı statüsünde bulunmaları, tem�nat yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarına taşıt tem�n eden Devlet Malzeme Of�s� Genel Müdürlüğü bu uygulama
kapsamında bulunmamaktadır.

Münfer�t �thalatçılarda tem�nat uygulaması
MADDE 5- (1) Tem�nat vermekle yükümlü bulunan münfer�t �thalatçıların Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�n

87.03 tar�fe poz�syonunda yer alan kayıt ve tesc�le tab� olan taşıtları, ÖTV ödemeks�z�n �thal edeb�lmeler� ancak Belge
sah�b� olmaları ve bu Tebl�ğe uygun tem�nat vermeler� durumunda mümkündür.

(2) Tem�nat vermekle yükümlü bulunsun ya da bulunmasın, Belge taleb�nde bulunan münfer�t �thalatçıların;
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a) Asgar� beş m�lyon Türk l�rası ödenm�ş sermayeye sah�p olmak,
b) Başvuru tar�h�nden öncek� üç takv�m yılı boyunca motorlu araç t�caret�yle �şt�gal etmek,
c) Asgar� beş �şç�/personel çalıştırmak,
ç) Hakkında, Belge talep tar�h�nden öncek� son beş yıl �çer�s�nde; sahte/yanıltıcı belge

kullanıldığına/düzenlend�ğ�ne ve/veya gümrük �dareler�nce adl� �şlem yapılması gerekt�ğ� mütalaasıyla adl� makamlara
�nt�kal ett�r�lm�ş b�r f��l�n veya �thalat �şlem�n�n olduğuna da�r tesp�tte bulunulmamış olmak,

d) Talep tar�h� �t�barıyla verg� borcu bulunmamak,
koşullarının tamamını b�rl�kte sağlaması gerekmekted�r. Bu şartları taşıyan münfer�t �thalatçılardan tem�nat

vermekle yükümlü bulunanların, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı
bend�nde yer alan ve �lg�l� yıl �ç�n geçerl� olan azam� tutar kadar tem�nat vermes� durumunda Belge sah�b� olmaları
mümkündür.

(3) Tem�nat sürec� tamamlanmadan Belgen�n tem�n� mümkün bulunmamakta olup, tem�nat ve Belgeye �l�şk�n
b�lg�ler gel�r veya kurumlar verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�res�nce Belgen�n ver�ld�ğ� günün akşamına kadar
Verg� Da�res� S�stem�ne �şlen�r. İk�nc� fıkrada sayılan şartların kaybed�lmes� durumunda Belge �ptal ed�l�r. Belgen�n
�ptal� hal�nde söz konusu S�steme �ptal kaydı düşülmek suret�yle �şlem tes�s ed�l�r.

(4) 4458 sayılı Kanunda yer alan �st�sna ve muaf�yet hükümler� har�ç olmak üzere 4760 sayılı Kanuna ekl� (II)
sayılı l�stede yer alan malların kend� kullanımı amacıyla �thalatında yükümlünün vades� geçm�ş verg� borcunun
bulunmadığına �l�şk�n yazı aranır.

(5) Gümrük yükümlülüğüne tab� olanlarca, 4760 sayılı Kanuna ekl� (II) sayılı l�stede 87.03 tar�fe
poz�syonunda yer alan kayıt ve tesc�le tab� taşıtların son b�r yılda kullanmak amacıyla b�rden fazla sayıda �thal
ed�lmek �stenmes� durumunda, bunların motorlu araç t�caret� yaptığı kabul ed�l�r ve bu Tebl�ğde yer alan münfer�t
�thalatçıların tab� olduğu yükümlülüklere tab� olunur.

Bay�ler bakımından tem�nat uygulaması
MADDE 6- (1) Tem�nat vermekle yükümlü bulunan münfer�t �thalatçılar �le aralarında bay�l�k �l�şk�s� tes�s

etm�ş olanlar ve bunların bay�ler� tarafından, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10)
numaralı bend�nde yer alan ve �lg�l� yıl �ç�n geçerl� olan azam� tutar kadar tem�nat ver�l�r.

(2) Tem�nat sürec� tamamlanmadan 4760 sayılı Kanuna ekl� (II) sayılı l�stede 87.03 tar�fe poz�syonunda yer
alan kayıt ve tesc�le tab� taşıtların münfer�t �thalatçılar �le sözleşmes� bulunan bay�ler� veya bu bay�ler�n bay�ler�
arasında satılmak amacıyla ÖTV ödenmeks�z�n tesl�m� mümkün bulunmamaktadır.

(3) Münfer�t �thalatçılar �le sözleşmes� bulunan bay�ler veya bu bay�ler�n bay�ler� tarafından tem�nat
yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmes� hal�nde, bu b�lg�ler söz konusu mükellefler�n gel�r veya kurumlar verg�s�
yönünden bağlı bulundukları verg� da�res�nce, o günün akşamına kadar durumlarına göre Verg� Da�res� S�stem�ne
�şlen�r. Bu Tebl�ğde yer alan yükümlülükler�n �hlal�n�n tesp�t� veya tem�nat yükümlülüğünün �hlal� durumunda aynı
S�steme �ptal kaydı düşülmek suret�yle �şlem tes�s ed�l�r.

Tem�nat verme zamanı ve yer�
MADDE 7- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında bel�rlenen tem�natların;
a) Belge taleb�nde bulunan münfer�t �thalatçılar bakımından, �lg�l� verg� da�res� müdürlüğü tarafından Belgen�n

düzenlenmes�nden önce,
b) Belge taleb�nde bulunan münfer�t �thalatçıların bay�ler� �le bunların bay�ler� bakımından, münfer�t �thalatçı

�ç�n Belgen�n düzenlend�ğ� tar�h� tak�p eden 30 gün �ç�nde,
c) Yen� bay�l�k �l�şk�s� tes�s ed�lmes� durumunda, �lg�l� bay�l�k sözleşmes�n�n düzenlend�ğ� tar�h� tak�p eden 30

gün �ç�nde,
söz konusu mükellefler tarafından gel�r veya kurumlar verg�s� yönünden bağlı olunan verg� da�res�ne ver�lmes�

zorunludur.
(2) Kend�s�nden tem�nat alınmış olan mükellefler�n, tem�natın alındığı tar�hten sonra tahakkuk eden ve

süres�nde ödenmeyen verg� borçlarının, alınan tem�nat tutarının %10’unu aşması hal�nde, alınmış olan tem�nat 6183
sayılı Kanunun 56 ncı maddes� hükmü de d�kkate alınarak paraya çevr�l�r ve paranın verg� da�res� hesaplarına �nt�kal
ett�ğ� tar�h (Türk l�rası c�ns�nden para olarak alınan tem�natlarda paranın tem�nat olarak alındığı tar�h) esas alınarak
6183 sayılı Kanunun 47 nc� maddes�ne göre mükellefler�n verg� borçlarına mahsup ed�l�r. Ayrıca, mükelleflere tebl�ğ
ed�lecek b�r yazı �le bu suretle eks�len tem�natın, 30 gün �ç�nde tamamlanması �sten�r. Bu süre zarfında tem�natın
tamamlanmaması durumunda, daha önce Verg� Da�res� S�stem�ne yapılan kayıtlar �ptal ed�l�r.

(3) Tem�natın, banka mektubu veya kefalet sened� olması hal�nde �lg�l� verg� da�res� tarafından tey�d� yapılır.
(4) Bu Tebl�ğ kapsamında ver�lmes� gereken tem�nat tutarlarının bel�rlenmes�nde göz önünde bulundurulacak

azam� hadler, tem�natın ver�leceğ� yıla �l�şk�n olarak söz konusu hadler�n 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü
maddes� kapsamında yapılan artırım sonrası tutarları �le d�kkate alınır. Bu nedenle tem�natı eks�k kalan mükellefler�n,
her takv�m yılının �lk ayının son gününe kadar (son günü dah�l) tem�natlarını tamamlamaları gerekmekted�r.

(5) Herhang� b�r sebeple tamamlanması gereken tem�natın süres�nde tamamlanmaması durumunda daha önce
Verg� Da�res� S�stem�ne yapılan kayıtlar �ptal ed�l�r.

Alınacak tem�nat
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MADDE 8- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında 3 üncü maddede tanımlanan tem�natların b�r� veya b�rden fazlası
b�rl�kte ver�leb�l�r.

(2) Banka tem�nat mektupları, EK-1’dek� örneğe uygun, kes�n ve süres�z olarak düzenlen�r ve tey�d�n�
müteak�p kabul ed�l�r.

(3) Kefalet senetler�, EK-2’dek� örneğe uygun, kes�n ve süres�z olarak düzenlen�r ve tey�d�n� müteak�p kabul
ed�l�r.

Alınan tem�natın �ades�
MADDE 9- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında alınan tem�nat; mükellef�n faal�yet�ne son vermes�, Belgen�n

yen�lenmemes�, sonlandırılması veya �ptal ed�lmes�, bay�l�k sözleşmes�n�n fesh� ve benzer� durumlarda, mükellef
hakkında yapılacak verg� �ncelemes� sonucuna göre ve verg� borcu bulunmaması kaydıyla �ade ed�l�r. Ayrıca daha
önce Verg� Da�res� S�stem�ne yapılan kayıtlar �ptal ed�l�r.

(2) Herhang� b�r sebeple tamamlanması gereken tem�natın süres�nde tamamlanmaması durumunda daha önce
Verg� Da�res� S�stem�ne yapılan kayıtlar �ptal ed�l�r.

B�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 10- (1) Belge taleb�nde bulunan ve tem�nat vermekle yükümlü bulunan münfer�t �thalatçılar, Belge

talep d�lekçes� ek�nde bay�ler�n� EK-3’te yer alan form �le Belgen�n düzenlenmes�nden önce �lg�l� verg� da�res�ne
b�ld�rmek zorundadır.

(2) Tem�nat vermekle yükümlü bulunan münfer�t �thalatçıların, Belge aldıktan sonra yen� sözleşme
�mzaladıkları bay�ler�n� ve b�ld�r�m� yapılmış olan bay�ler�nden sözleşmes� sona erenler�n� sözleşmen�n
�mzalandığı/sona erd�ğ� tar�h� tak�p eden 30 gün �ç�nde EK-3’te yer alan form �le münfer�t �thalatçılar tarafından �lg�l�
verg� da�res�ne b�ld�r�lmes� zorunludur.

(3) Tem�nat yatırma zorunluluğu bulunan bay�ler�n tem�nat yatırma süreler� �ç�nde EK-3’te yer alan form �le
bay�ler�n� �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�rmes� zorunludur. Y�ne söz konusu bay�ler�n yen� sözleşme �mzaladıkları bay�ler�n�
ve b�ld�r�m� yapılmış olan bay�ler�nden sözleşmes� sona erenler�n� de sözleşmen�n �mzalandığı/sona erd�ğ� tar�h� tak�p
eden 30 gün �ç�nde EK-3’te yer alan form �le b�ld�r�lmes� zorunludur.

(4) Tem�nat uygulaması kapsamında, ÖTV ödenmeks�z�n satılması amacıyla tesl�m ed�lmek �stenen 87.03
tar�fe poz�syonunda yer alan kayıt ve tesc�le tab� taşıtlara �l�şk�n olarak, söz konusu taşıtı tesl�m etmek �steyen
mükellefler tarafından, bahse konu tesl�m �şlem�nden önce, EK-4’te yer alan form �le elektron�k ortamda Verg� Da�res�
S�stem�ne b�ld�r�m yapılması zorunlu olup, söz konusu form �le b�ld�r�m yapılmayan taşıtlar ÖTV ödenmeks�z�n veya
�lk �kt�sap kapsamında tesl�m mümkün bulunmamaktadır.

Ceza uygulaması
MADDE 11- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında tem�nat vermekle yükümlü olanlardan; süres�nde h�ç tem�nat

vermeyen, eks�k tem�nat veren ya da daha önce verd�kler� tem�natları tamamlamaları gereken süre �ç�nde
tamamlamayanlar adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının dördüncü cümles�
gereğ�nce, özel usulsüzlük cezası kes�l�r. Bahse konu cezanın uygulamasında, yen� �şe başlayan ve �şe başladığı hesap
dönem� kapanmadığı �ç�n brüt satışları net olarak bell� olmayan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer
355 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1) numaralı bend�nde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kes�l�r.

(2) Bu Tebl�ğ kapsamında b�ld�r�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyenler adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer
355 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� uyarınca özel usulsüzlük cezası kes�l�r.

D�ğer hususlar
MADDE 12- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında tem�nat vermekle yükümlü bulunan münfer�t �thalatçılar tarafından

yapılan 87.03 tar�fe poz�syonunda yer alan kayıt ve tesc�le tab� taşıtlara �l�şk�n �thalatlar, gümrük �dares�nce
oluşturulan EK-5’te yer alan b�lg� formu �le �thalat �şlem�n� müteak�p elektron�k ortamda Verg� Da�res� S�stem�ne
aktarılır. Gönder�len bu formda değ�ş�kl�k olması durumunda değ�ş�kl�kler� �çeren EK-5’te yer alan b�lg� formu da
ayrıca söz konusu S�steme aktarılır.

(2) Münfer�t �thalatçının sah�p olduğu Belgen�n �ptal ed�lmes� durumunda, Verg� Da�res� S�stem�ne �ptal kaydı
yapılarak, mükellefe ve T�caret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne b�ld�r�m yapılır.

(3) Başkanlık bu Tebl�ğde yer alan belgeler �le daha sonra �steneb�lecek d�ğer belge ve b�ld�r�mler� elektron�k
ortamda almaya, bunlar üzer�nde değ�ş�kl�k yapmaya ve bu b�ld�r�mler� kaldırmaya yetk�l�d�r.

(4) Bu Tebl�ğde yer alan bay�l�k �l�şk�s�n�n Özel Tüket�m Verg�s� (II) Sayılı L�ste Uygulama Genel Tebl�ğ�n�n
(I/B/4) bölümünde bel�rt�ld�ğ� üzere, noter nezd�nde yapılan sözleşme �le kurulmuş olması gerekt�ğ� tab��d�r.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla geçerl�l�ğ� devam eden Belge sah�b�

münfer�t �thalatçılar �le bunların bay�ler� ve varsa bunların da bay�ler�, bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden
b�r ay �çer�s�nde, bu Tebl�ğde bel�rt�len usulde tem�nat vermekle ve b�ld�r�m yükümlülükler�n� yer�ne get�rmekle
mükelleft�rler. Tem�nat ve b�ld�r�m yükümlülüğünü yer�ne get�ren Belge sah�b� mükellefler�n geçerl�l�ğ� devam eden
Belgeler�n�n de Verg� Da�res� S�stem�ne kaydı yapılır. Bu süre zarfında yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen münfer�t
�thalatçıların Belgeler� �ptal ed�l�r.
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(2) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Belge �ç�n başvuruda bulunmuş olan ve tem�nat vermekle
yükümlü bulunan münfer�t �thalatçılar, ancak bu Tebl�ğe uygun olarak tem�nat vermek ve bay�ler�n� b�ld�rmek şartıyla
Belgey� tem�n edeb�l�rler.

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�n� tak�p eden ayın başında yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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