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C) 6 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE AŞAĞIDAKİ
DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin3 “Usul ve Esaslara İlişkin
Sorumluluk” başlıklı 5 inci bölümünde yer alan “b) YMM Raporlarının Süresinde
Verilmemesi” alt bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “c) Özel Tüketim
Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması” alt bölümü eklenmiş ve “c)
Diğer Hususlar” alt bölümünün başlığı “d) Diğer Hususlar” olarak değiştirilmiştir.
c) Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması
Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin zayi olması halinde
kullanıcı, Türkiye genelinde yayımlanan ulusal bir gazeteye verdiği ilanla birlikte
defterin zayi olduğu günü takip eden 15 gün içerisinde yakıt alım defterini
onaylayan liman başkanlığına başvuracaktır. Bu başvuru üzerine liman
başkanlığı, deniz aracının kullanıcısına ve zayi olan yakıt alım defterine ait bilgileri
doğrudan veya Müsteşarlık aracılığıyla diğer liman başkanlıklarına, defterin
onaylatıldığı vergi dairesine ve dağıtıcı firmalara aynı işgünü içerisinde
bildirecektir. Bu bildirim üzerine, yakıt alım defteri zayi olan deniz aracı ile ilgili
olarak deniz yakıtı kullanıcısı vergi dairesi tarafından vergi incelemesine sevk
edilecektir.
Söz konusu deniz aracı için yeni yakıt alım defteri talep edilmesi halinde,
kullanıcı adına düzenlenecek olan vergi inceleme raporunda tarhiyat
öngörülmediği veya tarhiyat öngörülmüş ise bu tarhiyatla ilgili ödemelerin
yapıldığına dair vergi dairesinden alınacak bir yazının ilgili liman başkanlığına
ibrazı kaydıyla yeni yakıt alım defteri düzenlenebilecektir.
Ancak kullanıcının, zayi olan yakıt alım defterinde belirlenmiş olan bir yılda
satın alabileceği azami yakıt miktarına (mt) ilişkin olarak, söz konusu defterin
zayi olduğunun ilgili vergi dairesine bildirildiği tarihte yürürlükte olan ÖTV ve
bunun üzerinden hesaplanan KDV tutarları toplamı kadar, 6183 Sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun4 10 uncu maddesinde (5 numaralı
fıkrası hariç) sayılan teminatlardan herhangi birini vergi dairesine verdiğini bir
yazı ile belgelemesi halinde, kullanıcı hakkında yapılacak vergi incelemesinin
sonuçlanması beklenilmeksizin yeni yakıt alım defteri düzenlenebilmesi de
mümkündür. Kullanıcı adına düzenlenen vergi inceleme raporunun vergi dairesine
intikali ve bu rapor uyarınca tarhiyat yapılmış ise tarhiyatla ilgili ödemelerin
yapılmış olması halinde, verilen teminat çözülecektir.
Öte yandan yakıt alım defterinin zayi olduğunun yukarıda belirtilen 15
günlük süre içerisinde liman başkanlığına bildirilmemesi halinde, kullanıcılar,
teminat vermiş olsalar dahi haklarında yapılacak olan vergi incelemesi
sonuçlanmaksızın yeni yakıt alım defteri talebinde bulunamayacaklardır.”

Tebliğ olunur.

