
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURU: 03.01.2019/3 

 
Tütün Fonu Uygulaması Fiilen Sonlandırılmış ve Bazı Alkollü İçkilerin  

Vergi (ÖTV) Tutarları Artırılmıştır 
  

31.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “536 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, tütün 
fonuna ilişkin uygulama fiilen sonlandırılırken, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) 
cetvelinde yer alan alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları artırılmıştır. Ayrıca, yeni 
belirlenen asgari maktu vergi tutarlarının 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim 
oranında yeniden artırılmayacağı hüküm altına alınmıştır.  
 
Sözü edilen Kararda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 
 

I. TÜTÜN FONU UYGULAMASI FİİLEN SONLANMIŞTIR 
 
“4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun”un geçici 1. maddesi hükmüne istinaden 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında bazı tütün mamulleri üzerinden alınan tütün 
fonu, işbu Duyuru konusu Karar ile fiilen uygulamadan kaldırılmıştır.  
 
Buna göre, esasen sözü edilen geçici maddenin yürürlüğü devam etmekle birlikte, yabancı tütün 
ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı 
tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden ton başına alınacak fon tutarının 0 (sıfır) olarak 
belirlenmesi suretiyle tütün fonunun uygulaması fiilen sona erdirilmiştir.   
 

II. BAZI ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 
 
İşbu Duyuru konusu Karar ile, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı 
alkollü içecekleri asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.  
 
Söz konusu mallara ilişkin asgari maktu tutarları mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir:  

 

G.T.İ.P. No Mal Cinsi 
Asgari Maktu Vergi (TL) 

Eski Tutar Yeni Tutar 

2203.00 Malttan üretilen biralar 1,5592 1,7694 

22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm 7,6662 8,6996 
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şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 
köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 

2204.10 Köpüklü şaraplar 51,7935 58,7753 

22.05 
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu 
maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 
2205.10.90.00.12 hariç) 

78,1692 88,7064 

2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar 62,0753 70,4431 

2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle %22 ve fazla olanlar 213,0168 241,7315 

2206.00 

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut 
şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş 
içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle 
alkolsüz içeceklerin karışımları 

7,6662 8,6996 

2207.20 
Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş 
etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü 
içkiler  

213,0168 241,7315 

 
[Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş 
etil alkol hariç] 

  

22.08 
Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir 
(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde 
edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 

213,0168 241,7315 

 

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle 
%80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol 
hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 
hariç)] 

  

2208.20 
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile 
elde edilen alkollü içkiler 

213,0168 241,7315 

2208.50 Cin ve Geneva 213,0168 241,7315 

2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 213,0168 241,7315 

2208.60.91.00.00 
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol 
derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 

213,0168 241,7315 

2208.60.99.00.00 
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi 
hacim itibariyle %45,4’den fazla olanlar) 

213,0168 241,7315 

2208.70 Likörler 213,0168 241,7315 

 

Yukarıda belirtilen asgari maktu vergi tutarları hakkında, ÖTV Kanunu’nun 12/3. maddesinde yer 
alan ve ilgili tutarların Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde 
son altı ayda meydana gelen değişim oranında artırılmasını gerektiren düzenleme, 2019 yılı 
Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacaktır.  
 

Saygılarımızla.   
 
 


