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iı9i: TESK'in O7l01/2O21 tarih ve2021/5 sayılı genelgesı.

Türkiye Esnaf ve sanatkarları konfederasyo n u,nu n ilgi genelgesinde; Tütün Mamülleri ve

Alkollü içkilerin Satışına ve Sunumuna ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmeliğin 15 inci

maddesi uyarınc a z6zl yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatlmı işlemi bedelleri Tarım

ve orman Bakanlığı,nca belirlenerek 31 Arallk 2020 Perşembe günlü ve 31351 (5,

Mükerrer) sayıIl Resmi Gazete,de yaylmlanmış ve durum 2021/2 genelgemiz ile teşkilatımıza

duyurulmuştu.

Bu defa Tarım ve orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığ/ndan alınan 5 ocak

2O2,1 tarihIi ve E.366125OB -482.01 .o1-32471 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının olur ve

talimatları gereğince;yurt geneIinde uy9ulanan koronavirüsle mücadeIe önIemleri çerçevesinde,

sosyal etliıeşlml en düşük ,.uiy.a. tutarak gerek Bakanlık personelinin gerekse

vatandaşlarımizın sağtıklarının korunması amacıyla, satış belgelerinin 2021 yılı süre uzatım

işlemlerinin, sadece banka (ziraat Bankas) kanalıyla belge bedeli yatırılması suretiyle

jerçekleştirileceği, Satış Belgesi sahibi vatandaşlarIm1zın Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine

6uşrrr.ur,nu, ..nıaırıııı.ra. herhangi bir ek işlem yapılmasına gerek bulunmadığı ifade

ediImektedir.

Ayrıca, https://www.tarimorman.gov.trlTADB web sayfasında yer alan "Tahsilat Yöntemi

Hakkında Duyuru,,da 06.01.2O21 tarihli duyuruda da Başkanlığın görev alanında faaliyet

gösteren kişilerden ilgili mevzuat doğruItusunJa tahsit edilmekte olan tutar1arın, Ziraat Bankası

jube vezneleri veyi internet şu-besi vasıtasıyla (h_erhangi bir masraf ödenmeksizin)

Öaşkanlığaait''ToB:Tütün ve Aİkol D.Bşk. (M.TAPDK) Kurumsal Tahsilat Hesabı"na

yatirılmaiı gerektiği, yeni satış /sunum ,ygrnlrk belgesi ödemelerinin, Ziraat Bankası internet

iri".i ı..iino.n"öj...ı... > oiqer öoemeıer > Diğer kurumlar > Tob_Tütün Ve Alkol D,Bşk,

İıvı.rapdı<) online yeni Satış B"elgesi Ve Süre Uzatım işlemi seçeneği i1e ulaşılan sayfadan

İR.f.run, No" beIirtiIerek yapıİabileİe6i yönünde bir açıklama yapıtmıştır, Denilmektedir,

Bilgileriniziveesnafvesanatkarlarımızaduyurulmasıhususundagereğiniricaederiz.
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