7 Kasım 2009 CUMARTESİ

Sayı : 27399

Maliye Bakanlığından:
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ
ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 6
1- Giriş
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan yetkiye istinaden
Bakanlığımızca uygulamaya konulan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) ile ilgili olarak,
(1)1 Seri No’lu Genel Tebliğde değişiklikler yapan (ÜİS) Genel Tebliğleri ile ilave düzenlemeler içeren (5)2 Seri No’lu Genel
Tebliğ bugüne kadar yayımlanmış durumdadır.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile ilgili olarak; 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük
ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim ve ithalatında fermente alkollü içki bandrolü uygulamasına geçiş,
yıllandırma amacıyla üretilen ve bekletilen şaraplarda bandrol uygulaması ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
(TAPDK) tarafından verilen izin, satış ve/veya yetki belgelerinin; üretici ve ithalatçıların işi bırakmaları veya mevzuat ihlali
nedeniyle TAPDK’ca iptali suretiyle faaliyetlerinin sonlanması üzerine geri alınmasını takiben, kullanılmamış bandrollerin geri
alımına ilişkin düzenlemeler, bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
Bu kapsamda; (1) Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği ile (5)
Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinin bazı bölümlerinde aşağıdaki
değişiklikler yapılmıştır.
2- (1) Seri No’lu ÜİS Genel Tebliğinde Aşağıdaki Değişiklikler Yapılmıştır
2.1. Tebliğin (1) numaralı “Giriş” bölümünün 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
— Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesisleri ile seri üretim yapan alkollü içki üretim tesislerinde üretilen ürünlere
(şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bandrol yapıştırılması, bandrolün ürün üzerinde varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol
edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,
2.2. Tebliğin (1) numaralı “Giriş” bölümünün 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
— Bira üretim tesislerinde üretilen şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine kod, 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı
biraya (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bandrol uygulanması,
2.3. Tebliğin (1) numaralı “Giriş” bölümünün 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
— İthal edilecek alkollü içkiler (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) ve tütün mamullerinde yurt dışı üretim mahallinde
bandrol uygulanması, ithal edilecek şişe ve kutu ambalajlı birada yurtdışı üretim mahallinde kodlanmış etiket yapıştırılması,
2.4. Tebliğin (1) numaralı “Giriş” bölümünün 10 uncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar
eklenmiştir.
1/1/2010 tarihinden itibaren yıllandırma işlemi için bekletilecek şişelenmiş şaraplarda, bekletilme süresince bandrol
kullanılmaz. Söz konusu ürünlerin sayımları seri üreticilerde ürün izleme sistemi vasıtasıyla yapılır. Üreticiler tarafından
yıllandırma için bekletilen ürünlere ilişkin bilgiler üçer aylık dönemleri izleyen ayın 20 nci gününe kadar Tebliğ ekinde yer alan
EK-III.A “Yıllandırma İşlemi İçin Bekletilen Şaraplara İlişkin Bildirim Formu” ile TAPDK’ya bir dilekçe ekinde bildirilir. OcakMart 2010 dönemine ilişkin olarak yapılacak ilk bildirim 20/4/2010 tarihine kadar yapılacaktır.
TAPDK’dan onay almak koşulu ile şarap üreticisi firmalar, şişeli yıllandırma işlemi için uygun şartlara sahip ve üretim yeri
ve müştemilatı içerisinde sınırları belirli bir yıllandırma alanında; etiket, kapişon v.b. ambalaj malzemesi kullanmaksızın
bandrolsüz şişeli ürün bulundurabilirler. Bu ürünlere, üreticiler tarafından piyasaya arz edilmek üzere etiketlenip kapişonlandıkları
anda bandrol uygulanacaktır.
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Şarap üreticisi firmalar 31/12/2009 tarihine kadar TAPDK’ya başvurarak şişeli yıllandırma işleminin gerçekleştirileceği
alanı ve bu alanın şişeli yıllandırmaya uygun olduğunu belirtir, içeriği TAPDK tarafından belirlenmiş taahhütname ile onay almak
zorundadırlar. Bu onayı almayan firmalar şişeli yıllandırma işlemini yapamazlar. Bu onay alınmaksızın, yıllandırma işlemi
amacıyla bandrolsüz alkollü içki bulundurulması, “ambalajlarında bandrol bulunmayan alkollü içki” kapsamında
değerlendirilecektir.
Şarap üreticileri tarafından 31/12/2009 tarihi itibariyle yıllandırma işlemi için yıllandırma alanında bekletilen ürünlerin
bekletilme yeri, marka ve adet bilgileri TAPDK’ya bir kereye mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer verilen EK-III.B “31/12/2009
tarihi İtibariyle Yıllandırma İşlemi İçin Bekletilen Şaraplara İlişkin Bildirim Formu” ile bir dilekçe ekinde 20/1/2010 tarihine kadar
bildirilecektir.
2.5. Tebliğin (3) numaralı “Uygulamanın Usul ve Esasları” bölümünün “3.1.2. Sistemin Devreye Alınması ve
İşletilmesi ” alt bölümünün 12 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
1/1/2010 tarihinden itibaren 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biraların (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim ve
ithalatında aktive edilmiş fermente alkollü içki bandrol uygulaması başlatılacaktır.
1/1/2010 tarihinden önce bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı
biraların (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç), üreticileri ve ithalatçıları tarafından bu tarihten (1/1/2010) itibaren teslimi, toptan ve
perakende satıcıları ve açık alkollü içki satışı yapanlar tarafından da 16/2/2010 tarihinden itibaren satışı yapılamayacaktır.
Bu nedenle, üretici, ithalatçı, toptan satıcı, perakende satıcı ve açık içki satıcılarının stoklarında bulunan 1/1/2010
tarihinden önce üretilmiş ve/veya ithal edilmiş 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biralara (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç)
16/2/2010 tarihine kadar bandrol (aktive edilmiş bandrol) uygulanması gerekmektedir.
Bu kapsamda, uygulamanın başlangıç tarihi olan 1/1/2010’dan, 16/2/2010’a kadar olan dönemde, stoklarında bandrolsüz
5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) bulunduranlar, bandrol taleplerini, söz konusu
ürünlerini teslim aldıkları tedarikçisine, 3 Seri No’lu Tebliğ ekinde yer alan EK-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formu ile
bildireceklerdir. TAPDK üretim iznine haiz üreticiler ve TAPDK ithalat iznine haiz ithalatçılar;
- kendilerine iletilen EK-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formunu,
- kendi stoklarına ilişkin EK-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formunu,
yetkili firmaya ibraz ederek bandrol talebinde bulunacaklardır.
Stoklarında bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu
ambalajlı bira hariç) bulunduran tedarikçi, perakendeci ve açık içki satış noktaları tarafından, bu ürünler ile ilgili olarak (1), (2)3 ve
(3)4 Seri No'lu Tebliğlerde yer alan hususlar çerçevesinde bandrol uygulaması yapılacaktır.
Ancak, stoklarında bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe
ve kutu ambalajlı bira hariç) bulunduranların, bu ürünlerin tedarikçilerinin faaliyeti terk etmiş olması, ithalat veya üretim izninin
ortadan kalkmış olması gibi nedenlerle tedarikçileri aracılığı ile bandrol talep edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, (1), (2) ve
(3) Seri No'lu Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, durumlarını ispatlayıcı belgelerle birlikte 1/2/2010 tarihine kadar
Gelir İdaresi Başkanlığına ve yetkili firmaya başvurmaları halinde, söz konusu talepler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
değerlendirilecektir.
2.6. Tebliğin (3.2.5) numaralı “Bandrol ve Kodların Kullanılması” bölümünün 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Alkollü içki işletmelerinde üretim hattında, şişe ve kutu ambalajlı bira hariç her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı
üzerine kapak açıldığında yırtılacak şekilde,
2.7. Tebliğin “8. İşi Bırakan Üreticiler” bölümü “8. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)
Tarafından Verilen İzin, Satış ve/veya Yetki Belgelerinin; Üretici ve İthalatçıların İşi Bırakmaları veya Mevzuat İhlali
Nedeniyle TAPDK’ca İptali Suretiyle Faaliyetlerinin Sonlanması” şeklinde aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.
TAPDK tarafından verilen izin, satış ve/veya yetki belgelerinin; üretici ve ithalatçıların işi bırakmaları veya mevzuat ihlali
nedeniyle TAPDK’ca iptali suretiyle faaliyetlerinin sonlanması durumunda; üretici ve ithalatçılar, izin, satış ve/veya yetki
belgesinin iptal tarihini takip eden 30 gün içerisinde;
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— Fire bandrollerini (kullanılmamış bandroller dahil) tespit ve imha için; Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma temsilcilerinin katılımı ile firma adresinde oluşturulacak “Fire Bandrolü
Tespit ve İmha Komisyonu”na,
— Güvenlikli kartuşlar ve yetkili firmaya ait sistem bileşenlerini müştereken tanzim edilecek bir tutanak ile yetkili firmaya,
teslim edeceklerdir.
3- (5) Seri No’lu ÜİS Genel Tebliğinde Aşağıdaki Değişiklikler Yapılmıştır
3.1. Tebliğin (1) numaralı “Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması” bölümünün
“A- Uygulamanın Başlangıcı” alt bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
15 Ocak 2009 tarihinden itibaren bira hariç olmak üzere alkollü içki üretim ve ithalatında başlayan; mevcut diğer güvenlik
özelliklerinin yanı sıra gözle görünür ürün ambalaj hacmi ve GTİP grup bilgisi üzerine eklenmiş bandrol uygulaması, 1 Ocak 2010
tarihinden itibaren 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biraları (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) da kapsayacak şekilde
genişletilmiştir.
3.2. Tebliğin (1) numaralı “Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması” bölümünün
“B- Uygulamanın İçeriği ve Sipariş Esasları ” alt bölümünün 1 inci paragrafı ile “GTİP Grup Bilgileri Tablosu” aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı bira (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretici ve ithalatçıları dahil olmak üzere
alkollü içki üreticileri ile ithalatçıları 1/1/2010 tarihinden itibaren ilgili GTİP grup bilgileri yanında ürün ambalaj hacmi yazılı
fermente ve distile alkollü içki bandrollerini kullanacaklardır.

Sıra
1
2
3
4

5

GTİP GRUBU
2203
2204
2204/10
2205
2205/10
2205/90
2206
2208
2208/20
2208/50
2208/60
2208/6
2208/70
2208/90
2208/9

GTİP NUMARASI
2203.00
22.04
2204.10
22.05
2205.10.10.00.00
2205.10.90.00.12
2206.00
22.08
2208.20
2208.50
2208.60
2208.60.91.00.00
2208.60.99.00.00
2208.70
2208.90
2208.90.48.00.11
2208.90.71.00.11

3.3. Tebliğin (1) numaralı “Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması” bölümünün
“B- Uygulamanın İçeriği ve Sipariş Esasları” alt bölümünün 4 üncü ve 5 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
a) Fermente Alkollü İçki Bandrol Siparişi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri, seri üretim yapmayan alkollü içki
üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparişlerini üretimi/ ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda belirtilen GTİP
grup bilgilerine göre ayrı ayrı adet olarak bildireceklerdir.
b) Distile Alkollü İçki Bandrol Siparişi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparişlerini
üretimi/ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda belirtilen GTİP grup bilgilerine göre ayrı ayrı adet olarak
bildireceklerdir.
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c) Alkollü içki ithalatçılarının fermente ve/veya distile alkollü içki bandrolü siparişi bildirimi öncesinde; yetkili firmaca,
“bandrol talep edilen ürün” ve “talep edilen bandrol miktarı” na ilişkin olarak TAPDK’ dan alınacak uygunluk onayı aranır.
Uygunluk onayına ilişkin başvuru, alkollü içki ithalatçıları tarafından TAPDK’ya bir dilekçe ekinde “EK-I İthalatçılar İçin Alkollü
İçki Bandrol Talep Formu” ile yapılır.
Tebliğ olunur.
——————————————
1

17/3/2007 tarih ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3
15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4
18/8/2007 tarih ve 26617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2

EK-III.A
YILLANDIRMA İŞLEMİ İÇİN BEKLETİLEN
ŞARAPLARA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
Adı-Soyadı/ Ünvanı

:

TAPDK Kurum Sicil No

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik Numarası

:

Firma Adresi

:

Telefon/Faks

:

E-posta Adresi

:

..../…/….... – .../…/…... tarihleri arasında alkollü içki üretiminden sonra yıllandırmak amacıyla
bekletilmek üzere bandrol uygulaması yapılmadan yıllandırma alanına alınan şarap miktarı ile satışa sunulmak
amacıyla yıllandırma alanından çıkarılan ve bandrol uygulanan şarap miktarına ilişkin sayım tarafımızdan yapılmış
olup aşağıdaki gibidir…./…../…….
Firma Kaşesi
Yetkili imza

Marka

Bandrol Uygulaması
Yapılmadan
Ambalaj Dönem Başı Yıllandırma Alanına
Hacmi
Bulunan
Alınan Miktar
(cl)
Miktar (Adet)
(Adet)

Yıllandırma Alanından
Çıkarılarak Bandrol
Uygulanan Miktar
(Adet)

Dönem
Sonu Kalan
Miktar
(Adet)

1
2
3
4
5
TOPLAM:
Şarapların Yıllandırma Amacıyla Bekletildiği Adres:
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EK-III.B
31.12.2009 TARİHİ İTİBARİYLE YILLANDIRMA İŞLEMİ İÇİN BEKLETİLEN
ŞARAPLARA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
Adı-Soyadı/ Unvanı
:
TAPDK Kurum Sicil No
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik Numarası
:
Firma Adresi
:
Telefon/Faks
:
E-posta Adresi
:
31/12/2009 tarihi itibariyle yıllandırmak amacıyla bekletilmek üzere bandrol uygulaması yapılmadan yıllandırma
alanında bekletilen şarap miktarına ilişkin sayım tarafımızdan yapılmış olup, aşağıdaki gibidir. …./…../…….
Firma Kaşesi
Yetkili imza

Ambalaj Hacmi
(cl)

Marka

Şarap Miktarı
(Adet)

1
2
3
4
5
TOPLAM:
Şarapların Yıllandırma Amacıyla Bekletildiği Adres:

EK-I
İTHALATÇILAR İÇİN ALKOLLÜ İÇKİ BANDROL TALEP FORMU
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığına
Söğütözü Cad. No:31 06520 Söğütözü-Çankaya/ANKARA
Kurumunuz Dağıtım Yetki Belgesini haiz alkollü içki ithalatçısı olarak ithalatını yapmak istediğimiz ürün/ürünlerin
bandrollenmesinde kullanılmak üzere yetkili firmadan bandrol temin edilmesi gerekmektedir.
Aşağıda yer alan tabloda bilgileri bulunan “bandrol talep edilen ürün/ürünler” ve “talep edilen bandrol miktarı”
kapsamındaki başvurumuzun onaylanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. … /…. /….
Firma Kaşesi
Yetkili imza
Adı-Soyadı / Unvanı

:

TAPDK Kurum Sicil No

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik Numarası

:

Firma Adresi

:

Telefon/Faks

:

E-posta Adresi

:

GTİP

Bandrol Talep Edilen Ürün ve Talep Edilen Bandrol Miktarı Bilgileri
Ana Kategori
Ambalaj
Alt
Alkol Miktarı
(Fermente /
Kategori
Marka
Hacmi
Kategori
(Hacmen %)
Distile)
(cl)

Miktarı
(Adet)
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