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İlgi: a)12.05.2011 tarihi ve 15064 sayılı yazımız.
b) Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonun 20.07.2011 tarihli yazısı.
İlgi (a) yazıda, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesi kapsamında
olup, aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince kaydı zorunlu ve ihtiyari olan gemi, deniz ve iç su
araçlarından; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki (II) sayılı Listede 8901.10.10.00.11,
8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P numaralarıyla yer alan gemi/teknelerin ilk kayıtlarında ÖTV alındı
belgesi istenilmesi gerektiği bildirilmişti.
İlgi (b) yazıda ise, Federasyon üyesi ithalatçı firmalarca satılan teknelerin liman
başkanlıklarınca Bağlama Kütüğüne kayıtları esnasında, tekne sahibinden ÖTV alındı belgesi olarak
Gümrük Beyannamesi aslı veya noter tasdikli suretinin istenildiği, bu durumun müşterileri ile
aralarında bazı sorunlara neden olduğu, ithalatçı firmaların ithal etmiş oldukları jet-skilerin ÖTV’sini
gümrük mevzuatına uygun olarak gümrük işlemleri esnasında ödedikleri belirtilerek; kayıt esnasında
Gümrük Beyannamesi veya noter tasdikli suretinin istenilmemesi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Müteselsil sorumluluk ve
ceza uygulaması” başlıklı 13 üncü maddesinin üçüncü bendinde, “ (II) sayılı listedeki malların ilk
iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim
vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle
gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili
memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile
icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte
müteselsilen sorumludurlar” hükmü ile aynı Kanunun “Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta,
vergide ve mükellefiyette değişiklikler” başlıklı 15 inci maddesinin birinci bendinde de, “ Mükellefler
özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, ilgili yasa gereği ithal edilen deniz araçlarının ÖTV’sinin gümrük işlemleri
sırasın gümrük müdürlüklerince tahsil edilmesi gerektiğinden yeni inşa olarak ithal edilen ve ilk defa
kaydı yapılacak deniz araçlarının faturalarında “% 8 özel tüketim vergisi ödenmiştir” ifadesinin
bulunmasının ÖTV’sinin ödendiğini göstermesi açısından yeterli olacağı; aynı zamanda, yurt içinde
inşa edilip ilk kayıt olacak deniz açlarının da faturalarında aynı ibarenin yer almasının uygun
görülmesi gerektiği değerlendirilmektedir
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