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2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller
Hakkında Karar"ın 2006/10487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 103 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası;
"Gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak tespit edilen petrol ürünlerinden, ilgili petrol ürünü için litre
başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının
%50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak (özel tüketim vergisi, KDV ve gümrük vergisi dahil)
tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir." hükmünü amirdir.
Söz konusu madde hükmünde, aynı zamanda motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart
depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarına, TIR
çekicilerinde 550 litre, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde 300 litre, istiap
haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litre olarak sınırlama getirilmiş, ayrıca, frigofirik
depolarla gümrük vergilerinden muaf olarak yurda girişine izin verilen yakıt miktarının ayrıca dikkate alınarak
araca tanınan miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir.
Bu itibarla, standart depo fazlası olarak tespit edilen petrol ürünlerine uygulanacak işlemler aşağıda
belirtilmiştir.
1- Söz konusu petrol ürünleri için Sözlü Beyan Formu kullanılacaktır. Forma, ilgili idarenin ismi, form numara
ve tarihi, sürücünün adı-soyadı, T.C. kimlik ya da vergi numarası (yabancılar için pasaport numarası) tespit
edilen limit fazlası yakıt miktarı, tek ve maktu vergi tutarı ile damga vergisi tutarının toplamı bir kalem olarak,
sürücünün imzası ve işlemi yapan gümrük görevlisinin kaşesi yer alacaktır.
2- Sözlü Beyan Formları müteselsil olarak numaralandırılacak ve bir deftere kaydedilecektir.
3- Sürücülerin belirtilen maktu vergiyi ödemeden yurda araçlarını sokmalarına veya limit fazlası petrol
ürünlerini gümrüğe terk etmelerine izin verilmeyecektir.
4- Tespit edilen limit fazlası petrol ürünlerinden, litre başına yürürlükteki ÖTV miktarlarını belirten
Kararnamede yer alan özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak
alınacaktır. Anılan Kararnamede belirtilen ÖTV miktarlarının değişmesi halinde, yeni tutar Başmüdürlükler
tarafından takip edilecektir.
5- Uygulamada öngörülen işlem akışının sağlıklı işlemesini teminen, idare amirleri işlemlerin genelgeye
uygunluğunu bizzat takip ve kontrol edecektir.
Ayrıca, frigofirik tertibata sahip bir aracın Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak girmesi veya bahse konu
tertibata ihtiyaç göstermeyen eşyayı taşıması halinde frigofirik deposunda bulunan yakıtın da standart depo
fazlası yakıt olarak değerlendirilerek adı geçen madde kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.
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