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oDALARA 2o18/o9 sAYıtı GENELGE
Hatırlanacağı üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkın
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin '] 5'inci maddesi uyarınca 20'1 8 yılı için uygulanacak
satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri Gıda, Tarım ve Hayvancülık Bakanlığınca
belirlenerek 13/01/2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve durum
2018/06 sayılı genelgemiz ile odalarımıza duyurulmuştu.

Bu defa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün
23/01/201B tarih ve 249923 sayılı yazısında;
"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve EsasIar
Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesi uyarınca, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve
31 /12/2a1] hr ihi itibariyle geçerllliğin i koruyan satış bedelleri için Ocak ila Mat aylarına isabet
eden dönemde süre uzatım işleminin yapılması gerektiği,
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Nisan 201B Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatüm işlemi
yaplmadığı takdirde, anılan tarihten Sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın
alınmasının mümkün olmayacağı ve satücülann mevcutlaründa bulunan ürünlei Nisan ayı
sonuna kadar tasfiye edecekleri, Nisan ayntn sona ermesine müteakip ürün satışına devam
edildiğinin tespiti halinde ise 4733 sayılı Kanunun B'inci maddesinin beşinci fıkrasının ılgıli
bentleri gereğince idari para cezag yaptırümü uygulanacağı ve satşa sunulan ürünlerin
mülkiyeni n de ka m uya geçi rileceği,
Satış belgeleri için

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatüm işlemi yapmamasü nedeniyle satüş
belgesi geçerliliğini yitirecek olan satücülarün (alkollü içkı satücülarü için uygulanan mesafe şartı
dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satüş belge;i başvurusunda
bul

un

mal

a rı n

ın gerekeceği,

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış
belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin zamanında yapılması halinde belgelerin, 1 Mayıs
2019 tarihine kadar dolaşımda kalacağı",
Belirtilmektedir.

n http://www.tapd k.gov,trltrlduyu ru la r/201 8_yili-satis-belges su re- uzatim-islem in e-iliskin-duyu ru.aspx adresinde "2O18 yılı satış belgesi süre uzatım
işleminin" aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
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1) lşlem bedelinin, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılan GTHB (TAPDK) Kurumsal
Tahsilat Hesabı, ATM cihazları veya Ziraat Bankası internet şube5i vasıtası ile herhangi bir
masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmasü, işIem bedeli tahsilatına
dair hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmediğinden, ödemelerin mutlak surette Ziraat Bankası

aracılığıyla gerçekleştirilmesi,

Kurumsal Tahsilat Ekranında "Yeni Başvuru" ve "Süre Uzatım İşIemi" olmak üzere 2
farklı tahsilat seçeneği bulunduğu, işlemin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için
ödemenin mutlaka "Süre Uzatım İşlemi" seçeneğinden yapılması,
Süre uzatım işlem bedelinin kesinlikle havale veya EFT gibi yol|arla ya da Ziraat Bankası
şubelerindeki GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Ekranındaki "Yeni Başvuru" bölümünden
ödenmemesi, aksi halde işlem bedeli yatırılmış olsa bile satış belgesinin iptal durumuna
düşeceğinin ve geçerliliğini yitireceğinin bilinmesi,

Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (TC Kimlik Numarası-vergi numarası beyan
edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin Kurum sicil numarası beyan edilerek yeniden ve doğru
bir şekilde yapılması, ayr|ca bedel iade taIep dilekçe örneğinin Bakanlık illilçe müdürlüklerinden
temin ediierek hatalı oiarak ödenen bedelin iadesinin talep edilmesi,

2) Satıcıların Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem

bedeli
ödenmesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek

üzere Bakanlık illilçe müdürlüklerine başvurmaları ve süre uzatım işlemınin belge üzerinde
gösterilmesini sağlamaları,
Yapılan süre uzatım işlemi ödemesine ilişkin dekontun asıl suretinin Bakanlık illilçe
müdürlükleri ta rafında n teslim alın ması,

3) Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemler usule uygun olarak tamamlandığı
takdirde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmadığından, mevcut
belgelerin muhafaza edilmesi,
Gerektiği bildirilmiştir,
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk5rların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
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