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Satş Belgesi Siire Uzatımı Hk.
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Tanm ve Halruancıtık Bakaıılığındaıı alınan, Tütiln Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve
Sımuırııına İlişkin Usul rıe Esaslaı tlakkında Yönetrıelik uyannca stlre ıızatım işlemine ve 201t yılı
için uygulanacak sahş belgesi ve stiıe ıızatm işleıııi bedellerine ilişkın 45346265-355.01.02l24t816
sayılı yazı ekte gönderilınektedir.
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Gıd4 Tanm ve Halruancılrk Bal@ııtığnın Yazısı (2 Sayfa)
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Dumlupınar Bulvan No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANI(ARA

Bilindiği ilzeıE, 24llU20l7 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Cıazntp'de yayımlanarak yitrilrlüğe
gircn 20llll20l7 taıihli ve 696 şayılı Ifuııun Hilkmilnde Karamame'nin (KHK) ilgili hilkilıııleri
doğnıltıısıında, mülga Tltüin ve Alkol Piyasası Dilzenleme Kunımu'nun ttitlin mamulü ve alkollü içki
satışı yaparılar adına Satış Belgesi diizenlenmesi işlemleri datıil bazı görevleri Bakanlığmıza

devredilmiŞir.
Tütiln }vlamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sıınumıına İllştln Usul ve Esaslar tlaklrında
Yönetrıeliğin l4'iincü maddesi doğnılüısunda,2Ol7 yılı ve öııcesinde düzenleııen ve3lll2l2017 taıihi
itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak - Mart aylaruıa isabet eden dönemde 2018 yılı
stire ıızatım işlemi yapılması gerekmektedir.
İgili mevaıatı kapsamında,silre ıızatım işlemi, tiitiin mamulü velveya alkollü içki satışı yapan
perakende satıcılar ile toptan satıGılann, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk
belgesi süibi satıcılann işlem bedelni Zhaat Banl«ası kanalıla Balerılık hesabına yatırmalanrıuı
ardından Bakanlığımız illilçe müdtirlüklerine başvıırıı yapmalan ve işlemin belge ttzerinde
gösterilmesini sağlamalan şeklinde gerçekle$irilecektir.
Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazatasi giinü akşamına l@dar süre uzatım işlemi
yapılmadığ takdirde, anılan taıihten sonra ilriin (tiltiln mar_nulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması
mitmkitıı olmayacak ve satıcılann mevçutlarında bulunan tlrilnleri Nisaıı ayr §onuna lodar tasfiye
etııeleri zorunlu olacalctır. Nisan ayının.sona ennesini mürcakip ürlln satışına devam edildiğinin tespiti
halinde 4733 sayılı tr(aııunun 8'inci maddesinin bcşinci filçasınıh ilgili bentleri gereğince idari para
cezası yapıtnmı uygulanacak ve aynı maddenin dokıızıırıcu fılcrası kapsamında, satışa sunulan
iiriinlerin mitlkiyeti kamuya geçirilecekti4.
Faaliyetine devam etııesine rağmen silrıe uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış blgesi
geçerliliğni yitirecek olan satıcılann (alkollü içki satıcılan için uygulıınan mesafe şartı datıil) gtlncel
meyaıathilkiimlerine uygtııı olaral< yeniden satış belgesi başvıırusıında bulunması gerekecektir.
Mülga Tütilrı ve Alkol Piyasası Dlizenleme Kıınımu tarafindarı dtlzenlenmiş olan satış
belgelerinin 2018 yılı siire ıızatım işlenıipin yapılması halinde belgelex l lMayıs 20t9 taçihine kadar
dolaşımda bulunacaktır.
Stire uzatım işlemi ve yeni belge başvurulan Bakaıılüğunz iUilçemüdilrliikleri tarafındaıı kabul
edilmeye devam edilecek olup, l3l0ll20lE tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20lE
yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre ıızatım işlemi betlelleri yüzımı:zekinde yer almalııtadır.
Bilgi edinilmesi ile Birliğinize bağlı odalann bilgileııdirilmesini rica

ederim.
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nnı,tnınıvıdş yaM BELGE ye sünn UZATIM işınıri

ı) TOPTAllt SATIŞ nnlCPlnnİ:
Tümmatıallerde 5.750
b)

TL

:

.

PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ:

merkederinde veya büyükşehir belediyesi sınırlan içerisinde 300
2) İlçe merkederinde 2l0TL
3) Diğer matıallerde 75 TL
1) İl

TL

c)

AÇIK İçıd SATIş BELGELERİ:

d)

NARGtLEıİx tÜrtış MAıvIuLÜ stJNuM IIvGIJNLUK BELGELERİ:
merkederinde veya büytlkşehir belediyesi sırıırlan içerisinde 3.035 TL

l) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırlan içerisinde 1.240TL
2) Diğer ınahallerde 4t0 TL
1) İl

2) Diğer malıallerde

2.760TL

