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TİCARET BAKANLIĞI

Zagreb Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Sayı : E-88160917-724.01.01-00080097325 16.11.2022
Konu : Hırvatistan’Da Ticari Mal ve Yolcu

Taşımacılığında Motorin İçin Ödenen Özel
Tüketim Vergisinin Bir Kısmının İade
Hakkı

DAĞITIM YERLERİNE

Hırvatistan’da Ticari Mal ve Yolcu Taşımacılığında Motorin İçin Ödenen Özel Tüketim Vergisinin
Bir Kısmının İade Hakkının Kullanılmasına ilişkin hükümler Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve ilgili
Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmektedir.

Anılan Yönetmeliğin (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_241.html) 1.
Maddesi,

(1) Bu Yönetmelik, Kanunun 104 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, ticari mal ve yolcu
taşımacılığında motorin için ödenen özel tüketim vergisinin bir kısmının iade hakkının kullanıcıların
siciline kaydedilme yöntemini ve Tüketim Vergileri, iade talebinin içeriği ve ekleri ile kayıt tutmanın
içeriği ve yöntemi belirler.

(2) Hırvatistan Cumhuriyeti'nde nakit olmayan bir ödeme şekli ile satın alınan malların ve yolcuların
ticari taşımacılığında itici güç olarak kullanılan dizel yakıt için tüketim vergisinin bir kısmını geri alma
hakkı, merkezi Avrupa Birliği topraklarında kayıtlı olan ve ödenen tüketim vergisinin iadesi hakkının
yararlanıcıları siciline kayıtlı kişilere verilir.

(3) Ticari taşımacılık:

– Malların başkaları adına veya kendi hesaplarına, kendi veya kiraladıkları kamyonla veya yalnızca
malların karayolu taşımacılığı için kayıtlı ve amaçlanan ve izin verilen azami toplam kütlesi 7,5 tondan az
olmayan römorklu veya yarı römorklu kamyonla taşınması

– Araç tip onayına ilişkin özel düzenlemelere uygun olarak, yolcuların M2 ve M3 kategorisindeki
karayolu araçlarıyla düzenli veya ara sıra taşınması.
hükümlerini içermektedir.

Uluslararası taşımacılık firmalarımızın Hırvatistan’da satın aldıkları motorin için fiyat farkını iade
olarak almaya AB firmalarına uygulandığı şekilde hak kazanabilmelerinin mümkün olup olmadığını, eğer
mümkünse özel bir düzenleme/anlaşma/teyitleşme vb. bir sürece ihtiyaç duyulup duyulmadığını
görüşmek üzere 20 Ekim 2022 tarihinde Hırvatistan Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresi ÖTV ve Özel
Vergiler Biriminde Genel Müdür Yardımcısı Zvonomir Marinović ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:55421595020221123155153. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.24
.1

1.
20

22
 / 

34
13

1



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 77EC692B-0382-4599-AD46-DE819F301B12 https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys
Adres: T.C. Zagrep Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Telefon No: +385 1 4678 186 Faks No: +385 1 4854 261
e-Posta: zagrep@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:
Özlem AKALIN
Ticaret Müşaviri

Telefon No: +385 1 4678 186

QRKOD

2 / 3

Sayın Marinović, yukarıda belirtilen kapsamda ÖTV İadesi ile ilgili yönetmelikte lehdar
firmaların AB’de yerleşik olmasının öngörülmüş olduğunu, ancak Kanunda bu hususun belirtilmediğini,
herhangi bir üçüncü ülkeden bu yönde bir soru ya da talep almadıklarını, ÖTV kısmi iadesinden Türk
taşımacılarının yararlanıp yararlanamayacağı hususunda dahili tartışmalar yapmaları gerektiğini belirtmiş
ve makul bir süre içerisinde bir cevap verebileceklerini ifade etmiştir.

16 Kasım 2022 tarihinde Gümrük İdaresinden konuya ilişkin alınan e-postada, Türkiye'den ticari
işletmelerin, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın aldıkları motorin için
ödediği ÖTV'nin bir kısmını geri alma hakkını Özel Tüketim Vergileri Kanununun ("Resmi Gazete", No.
106/18, 121/19. ve 144/21.) 105. Maddesi uyarınca kullanabileceği bildirilmiştir. Bu kapsamda, hak
sahipleri siciline kayıt yapılması gerekmekte olup, yetkili gümrük idaresi ÖTV'nin iadesi için ilk
başvuruyu yaptığında, hak lehtarını hak sahipleri siciline kaydetmekte ve ticari eşya ve yolcu
taşımacılığında yakıt olarak kullanılan motorin için ödenen ÖTV'nin bir kısmının iadesi talebi üzerine
işlem gerçekleştirilmektedir.

Eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığında ödenen ÖTV'nin bir kısmının iade tutarına ilişkin
bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilimek mümkün bulunmaktadır:

https://carina.gov.hr/featured/excise-duty-refund-for-commercial-transport-of-goods-and-passengers-674
4/6744

ÖTV iadesi talebiyle birlikte sunulması gereken ekler, ticari yük ve yolcu taşımacılığında motorin
için ödenen ÖTV'nin bir kısmının iade hakkının kullanılmasına ilişkin yukarıda zikredilen Yönetmelikte
düzenlenmiştir.(https://carina.gov.hr/pravilnik-o-ostvarivanju-prava-na-povrat-dijela-placene-trosarine-za
-dizelsko-gorivo-u-komercijalnom-prijevozu-robe-i-putnika/6361)

Bu çerçevede hak sahiplerinin, ÖTV iadesi başvurularını ekleriyle birlikte aşağıdaki adreslere
elden teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi mümkün bulunmaktadır.

Bölgesel Gümrük Ofisi Zagreb (Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb-Hırvatistan Cumhuriyeti) veya
Gümrük ofisi Varaždin (Ulica braće Krajanski 18, 42 000 Varaždin- Hırvatistan Cumhuriyeti)

Bilgilerini ve konuya ilişkin olarak taşımacı firmalarımızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini
arz ederim.

Özlem AKALIN
Ticaret Müşaviri

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel
Müdürlüğüne

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğüne
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