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3 Haziran 2019 

Kombine Nomenklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 

Malların tanımı 
Sınıflandırma 

(KN-Kodu) 
Gerekçeler 

(1) (2) (3) 

1. Hacimce %4 ila %6 alkole sahip, 
alkollü sıvıdan oluşan bir ürün. 

Fermente bir elma suyunun damıtılmış 
etil alkol, karbonatlı su, şeker, sitrik 
asit, tat vericiler, bir koruyucu madde 
(E 202), kafein ve renklendirici 
maddeler (E 102, E 124) ile 
karıştırılmasıyla elde edilir. 

Fermente elma suyuna damıtılmış etil 
alkolün eklenmesi alkolik kuvvetini 
arttırır: %18 hacimde 62,05 litre 
fermente elma suyu. (11,17 litre alkol), 
%28,28 hacimce 37,95 litre damıtılmış 
etil alkol ile karıştırılır. (10,73 litre 
alkol). Üründeki fermente alkol 
bileşeni %51 ve damıtılmış alkol 
toplam alkol içeriğinin %49'unu 
oluşturur. 

Elde edilen karışım, %4 ila %6 
hacimce bir içme kuvvetine seyreltilir. 
Karbonatlı su ekleyerek. Şeker, sitrik 
asit, koruyucu madde (E 202), kafein, 
renklendirici maddeler (E 102, E 124) 
ve tat vericiler (örneğin mango, rom, 
tutku meyvesi veya portu) da eklenir. 

Kokteyl üretiminde kullanılmak üzere 
ürün sunulmaktadır. Koku ve tat, 
alkollü, asitli ve tatlıdır. 

Ürün insan tüketimi içindir ve iki litre 
veya daha az olan ambalajlarda 
perakende satışa sunulmaktadır. 

2208 90 69 
 Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün, 

genel yorum kuralları 1 ve 6 ile 22.08, 
2208.90 ve 2208.90.69 numaralı KN 
kodlarının ifadeleri ile belirlenir. 

Ürün, 22.06 pozisyonuna giren bir ürünün 
karakterini korumamış alkollü bir içecektir, 
eklenen maddeler fermente edilmiş bir elma 
suyunun özelliklerinde ve karakterinde bir 
kayba neden olmuştur (22.06 pozisyonunun 
Armonize Sistem Açıklama Notlarının 
üçüncü paragrafına bakınız). 

Damıtılmış alkolün hacimde veya yüzde 
olarak üründe mevcut alkolün %49'unu 
geçmemesi, geri kalan %51'inde bir 
fermantasyon işleminden kaynaklanması, 
22.06 pozisyonundaki ürünlerin karakterini 
belirleyen yüzdelere göre çoğunluk kuralı 
olmadığı için bir sınıflandırma kriteri 
değildir. 

Sonuç olarak, ürün, özel bir meyvenin veya 
bitkinin fermantasyonu ile elde edilenlerden 
değil, alkollü bir içeceğe benzer objektif 
özellikler gösterdiği için, 22.06 
pozisyonundaki sınıflandırma hariç tutulur. 

Bu nedenle ürün, iki litre veya daha az olan 
kaplarda diğer alkollü içecekler olarak 
2208.90.69 KN kodunda sınıflandırılmalıdır. 



2. Hacim itibariyle %15 alkole sahip, 
alkollü sıvıdan oluşan bir ürün. 

Ağırlıkça %93,4 sukroz (kuru maddede 
%96,7 sukroz), protein, iz mineraller, 
lif ve sudan oluşan bir şeker pancarı 
ekstraktı fermente edilerek üretilir. 

Fermantasyon işlemi su ve maya 
ilavesiyle gerçekleştirilir ve %15'lik bir 
alkol içeriğine ulaşılıncaya kadar 
devam eder. Maya daha sonra çökeltme 
ve mikrofiltrasyon yoluyla 
uzaklaştırılır. Ürünün alkol dışında 
hiçbir kokusu ve tadı yoktur. 

Ürünün alkollü içeceklerin 
formülasyonunda bir baz olarak 
kullanılması amaçlanmıştır. 

Toplu olarak sunulmaktadır. 

2208 90 99 Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün, 
genel yorum kuralları 1 ve 6 ile 22.08, 
2208.90 ve 2208.90.99 KN kodlarının 
ifadeleri ile belirlenir. 

Şeker pancarı ekstresi nötr ham şekerdir ve 
bu nedenle ürün belirli bir meyveden veya 
doğal bir üründen üretilen içeceğin tadını, 
kokusunu ve/veya görünümünü alamaz. 
Sonuç olarak, 22.06 pozisyonuna giren bir 
ürünün özelliklerini elde etmemiş, ancak 
22.08 pozisyonundaki etil alkolün 
özelliklerini kazanmıştır. 

Fermente edilmiş bir şeker pancarı 
ekstresinin işlenmesiyle elde edilen ve 
saflaştırma sonucu (mikrofiltrasyon dahil) 
renk, koku ve tat bakımından nötr olan 
alkollü içeceklerin formülasyonunda bir baz 
olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu 
nedenle 22.08 pozisyonunda yer alır. 

Bu nedenle ürün, iki litreden fazla içeren 
kaplarda diğer doymamış etil alkol olarak 
2208.90.99 KN kodunda sınıflandırılmalıdır. 

 


