
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
DUYURU: 16.08.2019/60 

 
SİGARA VE BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEKİ ÖTV ORANLARI İLE ASGARİ MAKTU VE MAKTU 

VERGİ TUTARLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 
 
15.08.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Özel 
Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara 
muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden 
belirlenmiştir.  
 
Bilindiği üzere, (III) sayılı listenin (B) cetveli kapsamındaki sigaralar ile sigara muadili tütün 
mamullerinin vergilendirilmesinde, vergi tutarı;  
 

 Perakende satış fiyatına bu mallar için geçerli olan ÖTV oranı uygulanarak belirlenen nispi 
ÖTV tutarı ile  

 Birim paket içindeki her bir adet sigara veya tütün mamulü için belirlenen asgari maktu 
vergi tutarına göre hesaplanan vergi tutarının  

 
karşılaştırılması ve bunlardan yüksek tutarda olana maktu vergi tutarının eklenmesi suretiyle 
hesaplanmaktadır. Maktu vergi tutarı olarak belirlenen tutar ise, 20 adet sigara içeren bir paket 
başına tespit edilmiş olan toplam vergi tutarını ifade etmektedir. 
  
Bu çerçevede, yapılan değişiklik sonucu asgari vergi tutarının (%34,68 oranında artırılarak) 
0,2895 TL’den 0,3899 TL’ye yükseltilmesi suretiyle, paket başına hesaplanan ve nispi ÖTV tutarı 
ile yapılacak olan karşılaştırmada esas alınan asgari maktu ÖTV tutarının 5,79 TL’den 7,80 TL’ye 
yükseltildiği anlaşılmaktadır.   
 
İşbu Duyuru konusu Karar ile vergi oranı, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı 
değiştirilen mallara ilişkin liste, karşılaştırmalı şekilde aşağıda yer almaktadır:  
 

G.T.İ.P. No Mal İsmi 

Vergi Oranı 
(%) 

Asgari Maktu 
Vergi Tutarı (TL) 

Maktu Vergi 
Tutarı (TL) 

Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni 

2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 67 0,2895 0,3899 0,4539 0,4539 



 
 

 

 

2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen 
maddelerden yapılmış purolar, uçları 
açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)  
- Tütün yerine geçen maddelerden 
yapılmış purolar, uçları açık purolar 
ve sigarillolar  

40 67 0,3506 0,3899 0,4686 0,4539 

-Tütün yerine geçen maddelerden 
yapılmış sigaralar 

67 67 0,2895 0,3899 0,4539 0,4539 

24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün 
yerine geçen maddeler; 
"homojenize" veya yeniden tertip 
edilmiş tütün; tütün hülasa ve 
esansları (2403.11.00.00.00, 
2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 
2403.99.90.00.00 hariç) 

67 67 0,2895 0,3899 0,4539 0,4539 

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 67 0,2895 0,3899 0,4539 0,4539 

 
Saygılarımızla.   


