SİRKÜLER
Sayı: 2017/32
Konu: Sigara Ve Diğer Tütün Mamulleri Üzerinden Alınan Maktu ve Asgari Maktu
Tutarları 2017/Temmuz-Aralık Döneminde Artmayacaktır.
Mevzuat: ÖTVK
Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx
Email1: cakmakciali@taxauditingymm.com; info@taxauditingymm.com

Özet:
Sigara ve Diğer Tütün Mamulleri Üzerinden Alınan ÖTV Tutarlarına İlişkin 2017/10462
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10462 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile; sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ve her yılın Ocak ve
Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksindeki
son altı ayda meydana gelen değişime göre otomatik olarak yeniden belirlenen maktu ve
asgari maktu özel tüketim vergisi tutarlarının 2017 Temmuz-Aralık dönemi için
artırılmaması kararlaştırılmıştır.

İçerik:

Kararnameyle, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ve her yılın Ocak ve
Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksindeki
son altı ayda meydana gelen değişime göre otomatik olarak yeniden belirlenen maktu ve
asgari maktu özel tüketim vergisi tutarlarının 2017 Temmuz-Aralık dönemi için
artırılmaması kararlaştırılmıştır.
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Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için mail atmanızı rica ederiz.
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Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Ederiz.
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Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı
kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve
uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım
amacını taşımaktadır.
Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel
yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu
değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının
iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması
veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli
mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
“TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata
içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan
kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi
gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:
İstanbul Merkez Ofis 1 (YMM Hizmetleri): Mahmutbey Mah. Taş Ocağı Cad. Ağaoğlu My Office
212 Kat:20 Daire: 336 Bağcılar-İSTANBUL
Tel
:(0212) 777 66 30
GSM(İş):(0505) 680 42 54
Faks :(0212) 602 30 00
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Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat:
3) Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 441 39 00
Fax: (0312) 441 39 01
GaziAntep İrtibat Ofisi: Mücahitler Mah. 9. Cad. Gümüşburun İş Merkezi Kat:4 No:28
ŞehitKamil/GaziAntep
Mail

:taxauditingymm@gmail.com
:cakmakciali@taxauditingymm.com
:info@taxauditingymm.com
:güven@malimusavirlik.com.tr

Hakkımızda:
PDF:http://taxauditingymm.com/img/dosyalar/791040taxauditing_yeminli_mali_musavirlik_ta
nitim_brosuru_(pdf).pdf
XPS:http://taxauditingymm.com/img/dosyalar/791040taxauditing_yeminli_mali_musavirlik_ta
nitim_brosuru_(pdf).pdf
VİDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Clxe0eGRTCA&sns=fb
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