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(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ
(4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununun (12/3) maddes� gereğ�nce güncellenen

l�ste)
[Yürürlük; 3/1/2018]

  

G.T.İ.P. NO Mal İsm�
Verg�
Oranı
(%)

Asgar� Maktu
Verg� Tutarı

(TL)
    

20.09*

Meyve suları (üzüm şırası dah�l) ve sebze suları
(fermente ed�lmem�ş ve alkol katılmamış), �lave
şeker veya d�ğer tatlandırıcı maddeler katılmış
olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar
ve/veya toptan tesl�me konu ed�lenler) (Sebze
suları ve Türk Gıda Kodeks�ne göre % 100
meyve suyu sayılanlar har�ç)

10 -

    

22.02*

Sular (m�neral sular ve gazlı sular dah�l) (�lave
şeker veya d�ğer tatlandırıcı maddeler katılmış
veya aromalandırılmış) ve alkolsüz d�ğer
�çecekler (20.09 poz�syonundak� meyve ve
sebze suları har�ç) (Yalnız ambalajlanmış
olanlar ve/veya toptan tesl�me konu ed�lenler)
(Doğal m�nerall� doğal maden suyu �le
üret�lm�ş, tatlandırılmış, aromalandırılmış
meyvel� gazlı �çecekler �le 2202.10.00.00.11,
2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13,
2202.91.00.00.00 har�ç)

10 -

    
2202.10.00.00.11* Sade gazozlar 10 -
    
2202.10.00.00.12*Meyvalı gazozlar 10 -
    
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25 -
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2202.91.00.00.00*Alkolsüz b�ralar 10 -
    
2203.00 Malttan üret�len b�ralar 63 1,3498
    
 

22,04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlend�r�lm�ş şaraplar
dah�l); üzüm şırası (20.09 poz�syonunda yer
alanlar har�ç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 d�ğer
üzüm şıraları har�ç)

 

0

 

6,6363

    
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 44,8351
    
 

22.05

Vermut ve d�ğer taze üzüm şarapları (b�tk�ler
veya kokulu maddelerle
aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00,
2205.10.90.00.12 har�ç)

 

0

 

67,6673

    

2205.10.10.00.00 Alkol dereces� hac�m �t�bar�yle % 18 veya daha
az olanlar 0 53,7356

  

2206.00

Fermente ed�lm�ş d�ğer �çecekler (elma şarabı,
armut şarabı, bal şarabı g�b�), tar�fen�n başka
yer�nde bel�rt�lmeyen veya yer almayan
fermente ed�lm�ş �çecekler�n karışımları ve
fermente ed�lm�ş �çeceklerle alkolsüz
�çecekler�n karışımları

0 6,6363

    

2205.10.90.00.12 Alkol dereces� hac�m �t�bar�yle % 22'den fazla
olanlar 0 197,5242

    

2207.20

Alkol dereces� ne olursa olsun tağy�r (denatüre)
ed�lm�ş et�l alkol ve damıtım yoluyla elde
ed�len d�ğer alkollü �çk�ler
(Alkol dereces� ne olursa olsun tağy�r
(denatüre) ed�lm�ş et�l alkol har�ç)

 

0

 

197,5242

    
22.08 Alkol dereces� hac�m �t�bar�yle % 80'den az   
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olan tağy�r (denatüre) ed�lmem�ş et�l alkol;
damıtım yoluyla elde ed�len alkollü �çk�ler,
l�körler ve d�ğer alkollü �çecekler      
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol dereces� hac�m
�t�bar�yle % 80'den az olan tağy�r (denatüre)
ed�lmem�ş et�l alkol har�ç, (2208.20; 2208.50;
2208.60; 2208.70 ve 2208.90 har�ç)]

 

0

 

197,5242

    

2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm c�bres�n�n damıtılması
yolu �le elde ed�len alkollü �çk�ler 0 197,5242

    
2208.50 C�n ve Geneva 0 175,6630
    

2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00
har�ç) 0 175,6630

    

2208.60.91.00.00
Muhtevası 2 l�trey� geçmeyen kaplarda olanlar 
(Alkol dereces� hac�m �t�bar�yle  % 45.4'den
fazla olanlar)

0 197,5242

    

2208.60.99.00.00
Muhtevası 2 l�trey� geçen kaplarda olanlar
(Alkol dereces� hac�m �t�bar�yle % 45.4'den
fazla olanlar)

 

0

 

197,5242
    
2208.70 L�körler 0 197,5242
    

2208.90 D�ğerler� (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11
har�ç) 0 197,5242

    

2208.90.48.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 l�trey� geçmeyen kaplarda olanlar) 0 171,2723

    

2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 l�trey� geçen kaplarda olanlar) 0 171,2723

    

*Söz konusu mallar, 7061 sayılı Kanunun 75 �nc� maddes� �le, 1/1/2018 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere, l�steye dah�l ed�lm�şt�r.  
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(B) CETVELİ**
(2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğ�nce uygulanan l�ste)

[Yürürlük:1/1/2018]

G.T.İ.P. NO Mal İsm�
Verg�
Oranı
(%)

Asgar�
Maktu

Verg� Tutarı
(TL)

Maktu
Verg� Tutarı

(TL)

    
2402.10.00.00.11 Tütün �çeren purolar 40 0,2429 0,3246
  
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,2429 0,3246
  
2402.10.00.00.19 S�gar�llolar 40 0,2429 0,3246
  
2402.20 Tütün �çeren s�garalar 65,25 0,2429 0,3246
    

2402.90.00.00.00

D�ğerler� (Tütün yer�ne geçen
maddelerden yapılmış purolar, uçları
açık purolar, s�gar�llolar ve s�garalar)

  

-Tütün yer�ne geçen maddelerden
yapılmış purolar, uçları açık purolar ve
s�gar�llolar

40 0,2429 0,3246

 -Tütün yer�ne geçen maddelerden
yapılmış s�garalar 65,25 0,2429 0,3246

    

2403.10

İç�len tütün (Herhang� b�r oranda tütün
yer�ne geçen maddeler� �çers�n
�çermes�n)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19
har�ç)

65,25 0,2429 0,3246

  

2403.10.10.00.19
D�ğerler�
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen
ambalajlarda olanlar)

65,25 0,0633 0,3246
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2403.10.90.00.19 D�ğerler�
(Net muhtevası 500 gramı geçen
ambalajlarda olanlar)

65,25 0,0633 0,3246

  
2403.99.10.00.00 Enf�ye ve ç�ğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2429 0,3246
     
4813.10.00.80.00*** D�ğerler� (Makaron) 0 0,0500  

 

**2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğ�nce (B) cetvel�ne �l�şk�n 4760 sayılı Özel
Tüket�m Verg�s� Kanununun (12/3) maddes�nde öngörülen Yİ-ÜFE güncellemes� 2018 Ocak-
Haz�ran dönem� �ç�n yapılmamıştır. 

***Söz konusu mal �ç�n, 7061 sayılı Kanunun 75 �nc� maddes� uyarınca 5/12/2017 �lâ
31/12/2017 (bu tar�h dâh�l) tar�hler� arasında n�sp� verg� oranı %65,25, asgar� maktu verg� tutarı
0,0994 TL olarak uygulanmış olup, 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/1/2018
tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere n�sp� verg� oranı %0, asgar� maktu verg� tutarı 0,0500 TL
olarak bel�rlenm�şt�r.

 

 

 


