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Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan gümrüksüz satış mağazalarında satışa sunulan sigara, yaprak
sigara, puro, sigarillonun tanımlanması ve birbirinden ayrılmasında tereddütlerin oluştuğu
anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere 13/10/2006 tarihli 26318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış
Mağazaları Yönetmeliği ve 23955 sayılı 5 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/53
sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
Tanınacak Haller Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde, gümrüksüz satış mağazalarından yolcuların
gümrük vergilerinden muaf olarak, zati eşya kapsamında, 150 adet yaprak sigara veya puro veya
sigarillo; hediyelik eşya kapsamında, 50 adet sigarillo ve 10 adet puro, satın alma hakları
bulunmaktadır.
Konu ile ilgili olarak Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan
alınan 29/9/2005 günlü 6714 sayılı ve 24/4/2006 günlü 2852 sayılı yazılarda;
Yaprak sigara, “Kıyılmış tütünün yaprak halindeki sigara kağıdına konularak sarılması ile üretilen el
imalatı tütün mamulü” şeklinde tanımlanarak, her bir sigaranın çapı, sıkılığı ve gramajının farklı
olduğu, standart ürün bulunmadığı bildirilmiş;
Puro, “Genellikle, iç dolgu (filler leaf), iç sargı (binder leaf) ve dış sargı (wrapper leaf) bölümlerinden
oluşur. İç dolgu puronun içimine yön veren esas kısmı olup, parçalanmış veya parçalanmamış puroluk
veya kısmen diğer tip tütünlerden oluşur. İç dolgu, iç sargı ile sarılır ve dış sargı yaprağı ile puro tekrar
sarılarak imalatı tamamlanır. Bazı purolarda iç veya dış sargı olarak yeniden tertip edilmiş homojenize
tütün kullanılmaktadır. Birim adet ağırlığı 3 gramın üzerindedir.” şeklinde tarif edilmiş;
Sigarillo, “Puro ile aynı şekilde üretilmiş olan, ancak birim adedinin ağırlığı 3 gramı aşmayan ince ve
kısa ürünler” şeklinde tanımlanmış;
Sigaraların ise “Yaprak tütünlerin harmanlanarak kıyılması, sigara kağıdına sarılması ve paketlenmesi
suretiyle filtreli veya filtresiz olarak piyasaya arz edildiği, genellikle 20 adetlik paketler halinde ve bu
paketlerin onluk olarak kartonlanması ile satıldığı, çapı, sıkılık ve gramajının standart olduğu,
üretiminde tütün deseni verilmiş (imitasyon) sigara kağıdı kullanılabildiği, bunların imalinde 0,2
mm’nin altında sigaralık kıyılmış tütün kullanıldığı” ifade edilmiştir.
Öte yandan, sigara üretiminde de puro ve sigarillo üretiminde olduğu gibi, tütün deseni verilmiş
kağıda benzer (imitasyon) homojenize tütün (reconstitue) kullanılabilmektedir. Bu tür sigara kağıdına
ve fabrikasyon olarak sarılı kıyılmış tütün cinsi ürünün (sigaralık tütünden yapılmış olmadığı ve
sigaraların diğer ayırt edici özelliklerini taşımadığı takdirde), ağırlığına göre puro veya sigarillo olarak
kabul edilmesi ve limitlerinin buna göre belirlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, 08/04/2005 tarihli 2005/8 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereği rica ederim.
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