(1) Sayõlõ Cetvel
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. No.
3824.90.99.90.54

Mal İsmi
Biodizel

Vergi Tutarõ (YTL)
0,6498

Birimi
Litre

(B) CETVELİ
G.T.İ.P. No.
3814.00.90

Mal İsmi
Diğerleri

Vergi Tutarõ (YTL)
0,0653

Birimi
Kilogram

(2) Sayõlõ Cetvel
III SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
Vergi Oranõ (%)
Asgari Maktu Vergi Tutarõ
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
(YTL)
(YTL)
——————— —————————————————————— ——————— ———————————————–
2202.10.00.00.13
Kolalõ gazozlar
25
2203.00

Malttan üretilen biralar

63.3

0,2380

22.04

Taze üzüm şarabõ (kuvvetlendirilmiş şaraplar
dahil); üzüm şõrasõ (20.09 pozisyonunda yer
alanlar hariç)
(köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şõralarõ hariç)

63.3

3,2800

2204.10

Köpüklü şaraplar

275.6

11,2120

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şaraplarõ (bitkiler veya
kokulu maddelerle aromalandõrõlmõş)
(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

275.6

15,6040

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az
olanlar

275.6

12,1700

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabõ, armut
şarabõ, bal şarabõ gibi), tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş
içkilerin karõşõmlarõ ve fermente edilmiş içkilerle
alkolsüz içkilerin karõşõmlarõ

275.6

3,2800

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla
olanlar

275.6

70,9260

275.6

70,9260

275.6

70,9260

Üzüm şarabõ veya üzüm cibresinin damõtõlmasõ
yolu ile elde edilen alkollü içkiler

275.6

51,3660

2208.50

Cin ve Geneva

275.6

41,4230

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

275.6

41,4230

2208.60.91.00.00

Muhtevasõ 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla
olanlar)

275.6

70,9260

Muhtevasõ 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla
olanlar)

275.6

70,9260

2208.70

Likörler

275.6

56,9940

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

275.6

70,9260

2208.90.48.00.11

Rakõ

275.6

35,8480

2208.90.71.00.11

Rakõ

275.6

35,8480

2205.10.10.00.00
2206.00

2205.10.90.00.12
2207.20

22.08

2208.20

2208.60.99.00.00

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre)
edilmiş etil alkol ve damõtõm yoluyla elde edilen
diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa
olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan
tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damõtõm
yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer
alkollü içecekler
(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)

III SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ

Vergi Oranõ (%)
Asgari Maktu Vergi Tutarõ
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
(YTL)
(YTL)
——————— —————————————————————— ——————— ——————————————
2402.10.00.00.00
Tütün içeren purolar, uçlarõ açõk purolar ve
sigarillolar
58
0,0600
2402.20

Tütün içeren sigaralar

58

0,0600

2402.90.00.00.00

Diğerleri
(Tütün yerine geçen maddelerden yapõlmõş
purolar, uçlarõ açõk purolar, sigarillolar ve
sigaralar)

58

0,0600

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine
geçen maddeleri içersin içermesin)

58

0,0600

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

58

0,0600

2403.10
2403.99.10.00.00

(3) Sayõlõ Cetvel
IV SAYILI LİSTE
Vergi Oranõ
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
%
——————— ————————————————————————————————————— ——————
1604.30
Havyar ve havyar yerine kullanõlan ürünler
20
3303.00

Parfümler ve tuvalet sularõ (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)

20

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarlarõ ve cilt bakõmõ için müstahzarlar (İlaçlar
hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarlarõ dahil); manikür ve
pedikür müstahzarlarõ

20

3305.20.00.00.00

Perma ve defrize müstahzarlarõ

20

3305.30.00.00.00

Saç Spreyleri

20

3305.90

(Saç Losyonlarõ, boyalarõ, v.b)
Diğerleri

20

Traş öncesi, traş sõrasõnda veya traştan sonra kullanõlan müstahzarlar,
vücut deodorantlarõ, banyo müstahzarlarõ, tüy dökücüler ve tarifenin başka
yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya
tuvalet müstahzarlarõ, kapalõ yerlerde kullanõlan müstahzar deodorantlar
(parfümlü veya dezenfekte edici vasfõ olsun olmasõn)

20

Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi

6,7

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunlarõn mamülleri
(Bu fasõlda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlaklarõn postlarõ,
kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyasõ,
aksesuarlarõ ve diğer eşya hariç)

20

Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrõ ayrõ sayfalar halinde
olsun olmasõn)
(Yalnõz 3266 sayõlõ Kanunla değişik 1117 sayõlõ Kanun hükümlerine göre
poşetlenerek satõlanlar)

20

Gazeteler ve periyodik yayõnlar (resimli olsun olmasõn veya reklam içersin
içermesin)
(Yalnõz 3266 sayõlõ Kanunla değişik 1117 sayõlõ Kanun hükümlerine göre
poşetlenerek satõlanlar)

20

7013.10.00.10.00

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyasõ)
Sofra ve mutfak işleri için olanlar

20

7013.21.11.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)
Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmõş

20

7013.21.19.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak)
Diğerleri

20

7013.21.91.00.00

(Kurşun kristalden makine imali bardak)
Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmõş

20

33.07

43

49.01

49.02

7013.21.99.00.00
7013.31.10.00.00

7013.31.90.00.00

(Kurşun kristalden makine imali bardak)
Diğerleri
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyasõ)
El imali olanlar
(Bardak hariç)
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyasõ)
Makine imali olanlar
(Bardak hariç)

20
20

20

7013.91.10.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazõhane eşyasõ)
El imali olanlar

20

7013.91.90.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazõhane eşyasõ)
Makine imali olanlar

20

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun
olmasõn) (fakat ipliğe dizilmemiş, mõhlanmamõş veya takõlmamõş); tabii inci
veya kültür incileri (taşõnmasõnda kolaylõk sağlamak amacõyla geçici olarak
ipliğe dizilmiş)

20

Elmaslar (işlenmiş olsun olmasõn, fakat mõhlanmamõş veya takõlmamõş)
(Sanayide kullanõlanlar hariç)

20

Kõymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarõ kõymetli taşlar (işlenmiş veya
tasnife tabi tutulmuş olsun olmasõn) (fakat ipliğe dizilmemiş, mõhlanmamõş
veya takõlmamõş); kõymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarõ kõymetli taşlar
(tasnife tabi tutulmamõş) (taşõnmasõnda kolaylõk sağlamak amacõyla geçici
olarak ipliğe dizilmiş)

20

71.01

71.02
71.03

(Sanayide kullanõlmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kõymetli
veya yarõ kõymetli taşlar)
7104.90.00.00.19

Diğerleri

20

71.05

Tabii veya sentetik, kõymetli veya yarõ kõymetli taşlarõn toz ve pudralarõ
(Sanayide kullanõlanlar hariç)

20

Tabii inci veya kültür incilerinden, kõymetli ya da yarõ kõymetli taşlardan
eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

20

8214.20.00.00.00

Manikür ve pedikür takõm ve aletleri (tõrnak törpüleri dahil)

20

8215.10.20.00.11

(Kaşõk, çatal vb. takõm halinde)
Altõn ve gümüşle kaplamalõ olanlar

20

8215.91.00.90.11

(Tek kaşõk, çatal vb.)
Altõn ve gümüşle kaplamalõ olanlar

20

Klima cihazlarõ (motorlu bir vantilatör ile nem ve õsõyõ değiştirmeye mahsus
tertibatõ olanlar) (nemin ayrõ olarak ayarlanamadõğõ cihazlar dahil)

6.7

71.16

84.15

(Yalnõz 8415.10.10.00.00; 8415.10.90.00.00; 8415.81.00.90.19;
8415.82.00.90.19; 8415.83.00.90.19)
[(Tek bir gövde halinde (Self-contained); bir soğutucu ünite ve soğutmaõsõtma çevirimini tersine değiştiren bir valf içerenler (ters çevirimli õsõ
pompalarõ) (sivil hava taşõtlarõnda kullanõlmaya, binek otolarõna, diğer
karayolu taşõtlarõna mahsus olmayanlar); (Bir soğutucu ünite içeren sivil
hava taşõtlarõnda kullanõlmaya, binek otolarõna, diğer karayolu taşõtlarõna
mahsus olmayan pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşõtlarda şahõslar
için kullanõlmayan klima cihazõ)]
84.18

Buzdolaplarõ, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar
(elektrikli olsun olmasõn); õsõ pompalarõ (84.15 pozisyonundaki klima
cihazlarõ hariç)
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; õsõ pompalarõ hariç)

6.7

8419.11.00.00.00

Gazla çalõşan anõnda su õsõtõcõlar

6.7

8419.19.00.00.11

(Katõ yakõtlõ)
Termosifonlar (depolu su õsõtõcõlarõ)

6.7

(Termosifonlar ve güneş enerjili su õsõtõcõlarõ dõşõndaki elektrikli olmayan
anõnda veya depolu su õsõtõcõlarõ)
8419.19.00.00.19

Diğerleri

6.7

8421.12.00.00.11

(Çamaşõr kurutma makinalarõ)
Bir defada kurutacağõ çamaşõrõn kuru ağõrlõğõ 6 kg'õ geçmeyecek kapasitede olanlar

6.7

8422.11.00.00.00

(Bulaşõk yõkama makinalarõ)
Evlerde kullanõlanlar

6.7

(Kuru çamaşõr kapasitesi 6 kg.õ geçmeyen tam otomatik çamaşõr yõkama makinasõ)
8450.11.11.00.00

Çamaşõrõ önden yüklemeli olanlar

6.7

(Kuru çamaşõr kapasitesi 6 kg.õ geçmeyen tam otomatik çamaşõr yõkama makinasõ)
8450.11.19.00.00

Çamaşõrõ üstten yüklemeli olanlar

6.7

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşõr yõkama makinasõ)
Kuru çamaşõr kapasitesi 6 kg'õ geçen fakat 10 kg'õ geçmeyenler

6.7

8450.12.00.00.00

(Çamaşõr yõkama makinasõ)
Diğer çamaşõr makinalarõ (Santrifüjlü kurutma tertibatlõ olanlar)

6.7

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşõr kapasitesi 10 kg.õ geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatõ
olmayan çamaşõr yõkama makinasõ)
Elektrikli olanlar

6.7

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşõr makinasõ)
Diğerleri

6.7

8451.21.10.00.11

(Kuru çamaşõr kapasitesi 6 kg.õ geçmeyen kurutma makinalarõ)
Evlerde kullanõlanlar

6.7

8451.21.90.00.11

(Kuru çamaşõr kapasitesi 6 kg.õ geçen fakat 10 kg.õ geçmeyen
kurutma makinalarõ)
Evlerde kullanõlanlar

6.7

85.09

(Elektrik süpürgesi, yer cilalama makinalarõ, öğütme makinalarõ,
mikser, blender vb.)
Ev işlerinde kullanõlmaya mahsus elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar

6.7

(Elektrikli)
Traş makinalarõ
Elektrikli anõnda veya depolu su õsõtõcõlar ve daldõrma tipi õsõtõcõlar;
herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin õsõtõlmasõna
mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar
(örneğin; saç kurutucular, saç kõvõrma cihazlarõ, saç kõvõrma maşalarõnõ
õsõtma cihazlarõ) ve el kurutma makinalarõ; elektrikli ütüler;
ev işlerinde kullanõlan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli õsõtõcõ
rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (Elektrikli ütüler hariç)

6.7

8517.11

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazlarõ

20

85.18

Mikrofonlar ve bunlarõn mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte
edilmiş olsun olmasõn); başa takõlan kulaklõklar, kulağa takõlan kulaklõklar
(bir mikrofonla kombine halde olsun olmasõn), bir mikrofon ve bir veya
daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansõ yükselteçleri,
takõm halindeki ses amplifikatörleri

20

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatõ bulunmayan)

6.7

8510.10.00.00.00
85.16

85.19
85.20

Manyetik ses kaydetme cihazlarõ ve diğer ses kaydeden cihazlar (kaydedilen
sesi tekrar vermeye mahsus tertibatõ olsun olmasõn)
(8520.32.91.00.00, 8520.32.99.00.00, 8520.39, 8520.90 hariç)
(Makara tipi, makara tipi olmayan, numerik ve kaset tipi olmayanlar hariç)

6.7

6.7

85.21

Video kayõt veya gösterme cihazlarõ (bir video tunerle birlikte olsun olmasõn)

6.7

8523.11.00.00.13

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler)
Kasetli video bantlarõ

6.7

8523.11.00.00.14

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler)
Diğer video bantlarõ

6.7

8523.12.00.00.13

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)
Kasetli video bantlarõ

6.7

8523.12.00.00.14

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)
Diğer video bantlarõ

6.7

8523.13.00.00.13

(Manyetik)
Genişliği 6.5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen kasetli video bantlarõ

6.7

8523.13.00.00.14

(Manyetik)
Genişliği 6.5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen diğer video bantlarõ

6.7

8523.13.00.00.23

(Manyetik)
Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen kasetli video bantlarõ

6.7

8523.13.00.00.24

(Manyetik)
Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen diğer video bantlarõ

6.7

8523.13.00.00.33

(Manyetik)
Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen kasetli video bantlarõ

6.7

8523.13.00.00.34

(Manyetik)
Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer video bantlarõ

6.7

8523.13.00.00.42

(Manyetik)
Genişliği 26 mm.yi geçen video bantlarõ

6.7

8523.90.30.00.11

(Manyetik olmayan)
Lazer diskler
(Manyetik olmayan)
Lazer diskler

8523.90.90.00.11

(Manyetik olmayan)
Lazer diskler

6.7

8524.39.20.00.00

(Otomatik bilgi işlem makinasõ dõşõnda kullanõlanlar)
Dijital çok yönlü diskler (DVD)

6.7

8523.90.10.00.11

6.7
6.7

8524.39.80.00.00

(Dijital çok yönlü olmayan diskler)
Diğerleri

6.7

8524.51.00.00.13

(Diğer manyetik bantlar)
Kasetli video bantlarõ

6.7

8524.51.00.00.14

(Diğer manyetik bantlar)
Diğer video bantlarõ

6.7

8524.52.00.00.13

(Eni 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)
Kasetli video bantlarõ

6.7

8524.52.00.00.14

(Eni 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)
Diğer video bantlarõ

6.7

8524.53.00.00.13

(Eni 6.5 mm.yi geçenler)
Kasetli video bantlarõ

6.7

8524.53.00.00.14

(Eni 6.5 mm.yi geçenler)
Diğer video bantlarõ

6.7

8525.10.20.90.18

Amatör telsiz telefon verici cihazlar

20

8525.20.20.00.11

Alõcõsõ bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarõ

20

8525.20.20.00.12

Alõcõsõ bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazlarõ

20

8525.20.20.00.13

Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazlarõ

20

8525.20.80.90.18

Alõcõsõ bulunan verici halk bandõ (CB) ve 49 MHz alçak güçlü
(100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazlarõ

20

8525.20.80.90.21

Alõcõsõ bulunan verici kablosuz mikrofon cihazlarõ

20

8525.20.80.90.24

Alõcõsõ bulunan verici amatör telsiz telefon cihazlarõ

20

8525.20.80.90.25

Alõcõsõ bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazlarõ
(gücü 100 miliwatt'dan az olanlar)

20

8525.20.80.90.26

Telsiz alarm cihazlarõ

20

8525.30

Televizyon kameralarõ

20

8526.92

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazlarõ

20

8527.12.10.00.00

(Cep tipi radyo kaset çalarlar)
Analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.13.10.00.00

(Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalarlar)
Diğerleri
(Ses kayõt veya kayõt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile
birlikte olan diğer cihazlar)
Lazer okuma sistemli olanlar

20

8527.13.91.00.00

(Ses kayõt veya kayõt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile
birlikte olan diğer cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.13.99.00.00

(Kaset tipi olmayan ses kayõt veya kayõt edilen sesi tekrar vermeye
mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)
Diğerleri

20

8527.19.00.00.00

(Harici bir güç kaynağõ olmaksõzõn çalõşan radyo yayõnlarõnõ alõcõ
diğer cihazlar)
Diğerleri

6.7

8527.21.20.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağõ ile çalõşabilen motorlu taşõtlarda kullanõlan
türde numerik radyo yayõnlarõnõ alõcõ cihazlar)
Lazer okuma sistemli olanlar

20

8527.21.52.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağõ ile çalõşabilen motorlu taşõtlarda kullanõlan
türde numerik radyo yayõnlarõnõ alõcõ cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.21.59.00.00

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağõ ile çalõşabilen motorlu
taşõtlarda kullanõlan türde numerik radyo yayõnlarõnõ alõcõ cihazlar)
Diğerleri

20

8527.21.70.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağõ ile çalõşabilen motorlu taşõtlarda kullanõlan
türde numerik radyo yayõnlarõnõ alõcõ cihazlar)
Lazer okuma sistemli olanlar

20

8527.21.92.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağõ ile çalõşabilen motorlu taşõtlarda kullanõlan
türde numerik radyo yayõnlarõnõ alõcõ cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.12.90.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağõ ile çalõşabilen motorlu taşõtlarda kullanõlan
türde numerik radyo yayõnlarõnõ alõcõ cihazlar)

20

8527.21.98.00.00

Diğerleri

20

8527.29.00.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağõ ile çalõşabilen motorlu taşõtlarda kullanõlan
türde ses kayõt cihazõ ile birlikte olmayan radyo yayõnlarõnõ alõcõ cihazlar)
Diğerleri

20

8527.31.11.00.00

(Radyo yayõnlarõnõ alõcõ diğer cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6.7

8527.31.19.00.00

(Radyo yayõnlarõnõ alõcõ diğer cihazlar)
Diğerleri

6.7

8527.31.91.00.00

(Radyo yayõnlarõnõ alõcõ diğer cihazlar)
Lazer okuma sistemli olanlar

6.7

8527.31.98.00.00

(Radyo yayõnlarõnõ alõcõ diğer cihazlar)
Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
(Radyo yayõnlarõnõ alõcõ diğer cihazlar)
Diğerleri

6.7

8527.32.10.00.00

Çalar saatli radyolar

6.7

8527.32.90.00.00

(Saatli radyolar)
Diğerleri

6.7

8527.39.20.00.00

(Radyo yayõnlarõnõ alõcõ diğer cihazlar)
İçinde amplifikatör bulunmayanlar

6.7

8527.39.80.00.00

(Radyo yayõnlarõnõ alõcõ diğer cihazlar)
İçinde amplifikatör bulunanlar

6.7

8527.90.20.00.00

Şahõs aramada, uyarma veya çağõrma sistemlerinde kullanõlan cep alõcõlarõ

20

8527.90.80.90.21

Amatör telsiz alõcõ cihazlarõ

20

8543.89.97.00.15

Infrared ile çalõşan uzaktan kumanda cihazlarõ (remote control)

20

85.28

Televizyon alõcõlarõ (radyo yayõnlarõnõ alõcõ cihazõ veya ses ya da görüntü
kayõt veya tekrar verme cihazõyla birlikte olsun olmasõn); video (görüntü)
monitörler ve projektörler

6.7

İnci, kõymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan
mamül olanlar

20

Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) (93.03
tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife pozisyonundaki
yaylõ, havalõ veya gazlõ tüfek ve tabancalar, vuruş sopalarõ hariç)

20

Bir patlayõcõnõn itiş gücü ile çalõşan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar
(spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağõzdan doldurulan ateşli silahlar, sadece
işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra
fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus
sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

20

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler

20

95.04

Eğlence merkezleri için oyun eşyasõ, tilt makinasõ, bilardo, kumarhane
oyunlarõ için özel masalar dahil salon veya masa oyunlarõ ve otomatik
bowling oyun ekipmanlarõ

20

İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallõ boynuz, mercan, sedef
ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden
eşya (kalõplama suretiyle elde edilen eşya dahil)

20

8527.31.93.00.00

9113.90.80.20.00
9302.00

93.03

96.01

6.7

__________________________
NOT: Bu listedeki mallarõn aksam ve parçalarõ kapsama dahil değildir.
(4) Sayõlõ Cetvel
Vergi Oranõ
G.T.İ.P. No.
Mal İsmi
%
——————— ————————————————————————————————————— ——————
87.11
Motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardõmcõ motoru bulunan
tekerlekli taşõtlar (sepetli olsun olmasõn); sepetler (sepetler hariç)
Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler
22
Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler
37

