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Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 314)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 9 uncu ve 89

uncu maddeler�nde, 11/11/2020 tar�hl� ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değ�ş�kl�kler�n açıklanmasına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Evlerde Üret�len Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7256 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun esnaf muaflığını düzenleyen 9 uncu maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� (10) numaralı bent eklenm�şt�r.
“10. Ayrı b�r �ş yer� açmaksızın ve sanay� t�p� veya ser� üret�m yapab�len mak�ne ve alet kullanmaksızın

oturdukları evlerde �mal ett�kler� malları �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden satanlar. Bu bent
kapsamında esnaf muaflığından faydalanılab�lmes� �ç�n Esnaf Verg� Muaf�yet� Belges� alınması, Türk�ye’de kurulu
bankalarda b�r t�car� hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahs�l ed�lmes� şarttır. Bankalar,
bu bent kapsamında açılan t�car� hesaplara aktarılan tutarlar üzer�nden, aktarım tar�h� �t�barıyla %4 (b�r ve üzer� �şç�
çalıştırıldığı durumda %2) oranında gel�r verg�s� tevk�fatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdek� esaslar
çerçeves�nde beyan ed�p ödemekle yükümlüdür. İst�hdama bağlı �nd�r�ml� oranın uygulanması �ç�n �lg�l� ayda b�r
�şç�n�n en az on gün süreyle çalıştırılması gerek�r. Bu hasılat tutarı üzer�nden ayrıca 94 üncü madde kapsamında
tevk�fat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde ed�len hasılatın 220.000 Türk l�rasını aşması hâl�nde, mükellef �zleyen
takv�m yılı başından �t�baren gerçek usulde verg�lend�r�l�r ve tekrar bu muaf�yetten faydalanamaz. Bentte yer alan
hasılat koşulu dışındak� d�ğer şartların �hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde muaf�yetten faydalanılamaz ve
zamanında tahakkuk ett�r�lmeyen verg�ler, verg� z�yaı cezası kes�lmek suret�yle gec�kme fa�z�yle b�rl�kte tahs�l olunur.
Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar �nd�rmeye ve �k� katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r.”

Söz konusu hükmün 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren elde ed�len gel�rlere uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde
yürürlüğe g�rmes� öngörülmüştür.

(1) ve (6) numaralı bent hükümler�ne göre esnaf muaflığının kapsamı ve şartları
MADDE 3 – (1) Gel�r Verg�s� Kanununun 9 uncu maddes�nde esnaf muaflığı düzenlenm�ş bulunmaktadır.

Mezkûr madden�n b�r�nc� fıkrasının (1) numaralı bend� kapsamında, �şyer� ve motorlu araç olmaksızın seyyar olarak
yapılan perakende mal satışları muaf�yet kapsamındadır. G�y�m eşyalarıyla zat� ve süs eşyaları, değer� yüksek olan ev
eşyaları �le pazar tak�b� suret�yle gıda, bakkal�ye ve tem�zl�k maddeler�n� ve sab�t �ş yerler�n�n önünde serg� açmak
suret�yle o �ş yerler�nde satışı yapılan aynı nev�den malları satanlar bu muaf�yetten faydalanamamaktadırlar.

(2) Y�ne, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (6) numaralı bend� kapsamında, sanay� t�p�
veya ser� üret�m yapab�len mak�ne ve aletler kullanılmaksızın ve dışarıdan �şç� çalıştırılmaksızın evlerde kend� el
emekler� �le �mal ett�kler� havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, k�l�m, dokuma mamûller�, kırpıntı der�den üret�len mamûller,
örgü, dantel, her nev� nakış �şler� ve tur�st�k eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma ç�çek, pul, payet, boncuk
�şleme, tığ örgü �şler�, �p ve urganları, tarhana, er�şte, mantı g�b� ürünler�, b�r �şyer� açmaksızın satanlar esnaf
muaflığından faydalanab�lmekted�rler. Ayrıca evlerde �mal ed�len bu ürünler�n �nternet ve benzer� elektron�k
ortamlarda satışı da yıllık brüt asgar� ücret tutarını geçmemek kaydıyla muaf�yet kapsamındadır.

(3) Bu muaf�yetlerden faydalanılab�lmes� �ç�n t�carî, z�raî veya meslekî kazancı dolayısı �le gerçek usulde gel�r
verg�s�ne tâb� olunmaması ve faal�yet�n, gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�ne bağlılık arz edecek şek�lde
yapılmaması gerekmekted�r.

(4) Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�ne göre tevk�fat yükümlülüğü bulunanlar tarafından esnaf
muaflığından faydalananlardan satın alınan mal bedeller� üzer�nden; evlerde �mal ed�len mallar �ç�n %2 ve perakende
satılan d�ğer mallar �ç�n %5 oranında tevk�fat yapılmaktadır.

(10) numaralı bent hükümler�ne göre esnaf muaflığının kapsamı ve şartları
MADDE 4 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�ne eklenen (10) numaralı bent �le ayrı b�r �şyer�

açmaksızın ve sanay� t�p� veya ser� üret�m yapab�len mak�ne ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde �mal ett�kler�
malları, münhasıran �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır.

(2) Bunların esnaf muaflığından faydalanılab�lmes� �ç�n;



a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdek� tarha yetk�l� verg� da�res�ne başvurarak “Esnaf Verg� Muaf�yet�
Belges�” alınması,

b) Türk�ye’de kurulu bankalarda �nternetten yapılan satış gel�rler�n�n tahs�l�n� ve bu gel�rler� üzer�nden tevk�fat
yapılmasını tem�nen b�r t�car� hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahs�l ed�lmes�,

gerekmekted�r.
(3) B�r takv�m yılında elde ed�len hasılatın 220.000 Türk l�rasını (2021 yılı �ç�n 240.000 TL) aşması hal�nde,

�ç�nde bulunulan takv�m yılında esnaf muaflığından faydalanılab�lecek, �zleyen takv�m yılının başından �t�baren �se
esnaf muaflığından faydalanılamayacaktır. Muaflığa �l�şk�n şartları kaybedenler �zleyen takv�m yılı başından �t�baren
gerçek usulde verg�lend�r�lecek ve tekrar aynı muaf�yetten faydalanamayacaklardır. Mezkûr bentte bel�rt�len hasılat
tutarı her yıl yen�den değerlenmek suret�yle bel�rlenecekt�r.

(4) B�rden fazla ürün �mal ed�lerek �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden satılması durumunda,
elde ed�len hasılatın �lg�l� yıl �ç�nde geçerl� olan tutarı aşmaması şartı, her b�r ürün c�ns� �ç�n ayrı ayrı değ�l tüm
ürünlerden elde ed�len toplam hasılat �ç�n geçerl�d�r.

(5) T�carî, z�raî veya meslekî kazancı dolayısı �le gerçek usulde gel�r verg�s�ne tâb� olanlar �le faal�yet�n�, gel�r
ve kurumlar verg�s� mükellefler�ne bağlılık arz edecek şek�lde yapanlar bu muaf�yetten yararlanamazlar.

(6) Bu muaf�yetten faydalanılab�lmes� �ç�n evlerde �mal ed�len ürünler�n münhasıran �nternet ve benzer�
elektron�k ortamlar üzer�nden satılması şart olup, satışların b�r kısmının �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar
üzer�nden, b�r kısmının �se d�ğer şek�llerde yapılması hal�nde mezkûr bent kapsamında muaf�yetten faydalanılması
mümkün değ�ld�r. Şartların varlığı hal�nde, mezkûr madden�n (1) ve (6) numaralı bentler� kapsamında esnaf
muaflığından faydalanılması mümkündür.

(7) Mezkûr madden�n (6) ve (10) numaralı bentler�nde düzenlenen muaf�yetlerden aynı takv�m yılında aynı
anda faydalanılması mümkün değ�ld�r. Mezkûr madden�n (6) numaralı bend� kapsamında muaf�yetten
faydalananlardan, �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden yıl �çer�s�nde yapılan satışların �lg�l� yılda geçerl�
olan asgar� ücret�n yıllık brüt tutarını geçmes� neden�yle esnaf muaf�yet�n� kaybedecek ve �zleyen takv�m yılı başı
�t�barıyla gel�r verg�s� mükellef�yet� tes�s ed�lecek olanlar, �zleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar mezkûr madden�n
b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend�nde bel�rt�len şartları sağlamaları hal�nde, �zleyen yılda bu bent kapsamında esnaf
muaflığından faydalanab�lecekt�r.

Örnek 1: Bayan (A), sanay� t�p� veya ser� üret�m yapab�len mak�ne ve alet kullanmaksızın ev�nde ürett�ğ�
ekmek, bazlama, kurab�ye ve pasta �le reçel, salça ve turşu g�b� ürünler� �nternet üzer�nden satışa aracılık eden b�r
platform aracılığıyla satmaktadır. Bayan (A) bu ürünler�n satışı dolayısıyla 2021 yılında 193 sayılı Kanunun 9 uncu
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (6) numaralı bend� kapsamında esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Bayan (A)’nın
�nternet üzer�nden yapmış olduğu satış tutarı olan 50.000 TL, 2021 yılı �ç�n bel�rlenen yıllık asgar� ücret�n brüt tutarı
olan 42.930 TL’y� aştığından, Bayan (A) �zleyen takv�m yılı başından �t�baren (6) numaralı bent kapsamında
muaf�yetten faydalanamayacaktır. Ancak Bayan (A), 2022 yılı Ocak ayının sonuna kadar madden�n b�r�nc� fıkrasının
(10) numaralı bend�nde bel�rt�len şartları sağlaması kaydıyla 2022 yılında �nternet ve benzer� alanlar üzer�nden
yapacağı satışları �ç�n (10) numaralı bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanab�lecekt�r.

Bankalar tarafından yapılacak �şlemler ve tevk�fat uygulaması
MADDE 5 – (1)  Bankalar tarafından, Gel�r Verg�s� Kanununun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına eklenen

(10) numaralı bent hükmü kapsamında Esnaf Verg� Muaf�yet� Belges� �braz edenlere, münhasıran �nternet ve benzer�
elektron�k ortamlarda yapılacak mal satışlarına �l�şk�n elde ed�len hasılatın yatırılacağı t�car� b�r hesap açılacaktır.
B�rden fazla bankada veya aynı bankanın değ�ş�k şubeler�nde b�rden fazla t�car� hesap açılması mümkün
bulunmaktadır. Açılacak t�car� hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevk�fat yapılacağından, açılacak hesabın münhasıran
esnaf muaf�yet� kapsamındak� satış bedeller�n tahs�l� �ç�n kullanılması gerekmekted�r.

(2) Bankalar, bu t�car� hesaplara aktarılan tutarlar üzer�nden, aktarım tar�h� �t�barıyla %4 oranında gel�r verg�s�
tevk�fatı yapacaklar ve b�r aya �l�şk�n aktarılan tutarlar üzer�nden tevk�f ed�len verg�ler�, 98 ve 119 uncu maddelerdek�
esaslar çerçeves�nde muhtasar beyanname �le beyan ed�p ödeyeceklerd�r. Yapılan gel�r verg�s� tevk�fatları, 3/1/2012
tar�hl� ve 28162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� (Ser� No: 281)’nde yapılan
açıklamalar çerçeves�nde bankaların şubeler� veya banka genel müdürlükler� tarafından ver�len muhtasar
beyannameyle beyan ed�l�p ödeneb�lecekt�r.

(3) Bu bent kapsamında esnaf muaflığından yararlanan k�ş�ler�n b�r veya üzer� �şç� çalıştırdığı durumlarda
tevk�fat oranı %2 olarak uygulanacaktır. İnd�r�ml� oranın uygulanması �ç�n �lg�l� ayda b�r �şç�n�n en az on gün süreyle
çalıştırılması gerekmekted�r. İnd�r�ml� tevk�fat oranından faydalanmak �steyenler, faal�yetler�nde �şç� çalıştırdığını,
Sosyal Güvenl�k Kurumundan alınan tevs�k ed�c� belgelerle b�rl�kte t�car� hesap açtıkları bankalara b�ld�receklerd�r.
Çalıştırılan �şç�n�n, �şten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca �lg�l� bankalara b�ld�r�lecekt�r. Çalışanın �şten
ayrıldığı yönünde b�r b�ld�r�mde bulunulmadığı sürece b�ld�r�m tar�h�n� �zleyen dönemlerde de �nd�r�ml� tevk�fat
uygulamasına devam ed�lecekt�r.

(4) İşç� çalıştırıldığını veya çalıştırılan �şç�n�n �şten ayrıldığının bankaya b�ld�r�lmes� sorumluluğu muaf�yetten
yararlanan k�ş�lerded�r. Bankalar kend�ler�ne yapılan b�ld�r�m durumuna göre verg� tevk�fatı yapacaklardır. İlg�l� ayda
on günden fazla �şç� çalıştırılmadığı halde çalıştırıldığının b�ld�r�lmes� veya çalıştırılan �şç�n�n �şten ayrıldığının



b�ld�r�lmemes� neden�yle eks�k yapılan tevk�fatın sorumluluğu verg�den muaf esnafta olup, eks�k hesaplanan verg�ler
muaf�yetten yararlananlar adına cezalı olarak tarh ed�lecek ve bunlardan gec�kme fa�z�yle b�rl�kte tahs�l ed�lecekt�r.

(5) B�r takv�m yılında elde ed�len hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması durumunda da takv�m yılının
sonuna kadar muaf�yet devam edeceğ�nden, bankalarca t�car� hesaba aktarılan tutarlardan tevk�fat yapılmaya devam
ed�lecekt�r. Dolayısıyla bankaların, b�r takv�m yılında elde ed�len hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşıp aşmadığının
kontrolü yönünde b�r sorumlulukları bulunmamaktadır.

(6) Gel�r Verg�s� Kanununun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend� kapsamında elde ed�len
hasılat tutarı üzer�nden gel�r verg�s� tevk�fatı bankalar tarafından yapılacağından, mezkûr bent kapsamında
bulunanlardan mal alımı yapanlardan Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes� uyarınca tevk�fat yapmakla yükümlü
olanlarca, ayrıca gel�r verg�s� tevk�fatı yapılmayacaktır.

(7) Satışa konu malların, tutarı öden�p tevk�fat yapıldıktan sonra herhang� b�r nedenle �ade ed�lmes� hal�nde,
söz konusu mal bedeller� üzer�nden yapılan verg� tevk�fat tutarı muaf�yetten yararlanan k�ş�n�n yazılı başvurusu
üzer�ne, tevk�fatın yatırıldığı ve ödend�ğ� verg� da�res� tarafından yers�z ödenen verg�ler kapsamında red ve �ade
ed�leb�lecekt�r.

Muaf�yetten faydalananların yükümlülükler� ve belgelend�rme
MADDE 6 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend� kapsamında

esnaf muaflığından faydalananların mükellef�yet tes�s�, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme g�b�
yükümlülükler� olmayacaktır. Bu muaf�yetten yararlananların, kend�ler�ne düzenlenen g�der pusulalarını ve bu
faal�yetler� �le �lg�l� olarak satın aldıkları mal ve g�derler�ne �l�şk�n belgeler�n� 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul
Kanununda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.

(2) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend� kapsamında esnaf
muaflığından faydalanmak �steyenler�n, tarha yetk�l� verg� da�reler�ne başvurarak bu Tebl�ğ�n Ek-1’�nde yer alan
“Esnaf Verg� Muaf�yet� Belges� (GVK Madde 9/10 Kapsamında Olanlar İç�n)” almaları gerekmekted�r. Bu belgey�
alarak esnaf muaflığından faydalananların üç yılda b�r tarha yetk�l� verg� da�reler�ne başvurarak durumlarını
güncellemeler� gerekmekted�r.

(3) Esnaf verg� muaf�yet� belges�, �lg�l� bölümler� doldurulduktan sonra verg� da�res�nce onaylanacaktır. Söz
konusu belge, geçerl� olduğu süre �çer�s�nde çoğaltılmak suret�yle kullanılab�l�r.

(4) İnternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden yapılan satışlarda, ürünün satışının tevs�k ed�lmes�,
güvenl� b�r şek�lde taşınması ve alıcıya ulaşması �ç�n, onaylı esnaf verg� muaf�yet� belges� örneğ�n�n (fotokop�s�n�n) alt
kısmında boş olarak yer alan ürün satışına �l�şk�n bölümün verg�den muaf esnaf tarafından doldurulması ve ürünle
b�rl�kte gönder�lmes� mümkündür.

Örnek 2: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend� kapsamında esnaf
muaflığından yararlanan Bayan (B) ev�nde ürett�ğ� çey�zl�k eşyaları (masa örtüsü, perde, yatak örtüsü ve benzer�)
�nternette satmaya başlamış ve Bayan (C)’ye 1 adet masa örtüsü ve 2 adet yatak örtüsünü kargo �le gönderm�şt�r.

Satışa konu ett�ğ� ürünün satışının tevs�k ed�lmes�, güvenl� b�r şek�lde taşınması ve alıcıya ulaşması �ç�n onaylı
esnaf muaf�yet� belges�n�n b�r örneğ�n�n, belgen�n alt kısmında boş olarak yer alan ürün satışına �l�şk�n bölümde yer
alan, ürün c�ns� kısmına masa örtüsü ve yatak örtüsü, ürün m�ktarı kısmına 1 ve 2 adet �le ürün bedel� kısmına da her
b�r ürünün toplam bedel� yazılmak suret�yle doldurularak ürünle b�rl�kte gönder�lmes� mümkün bulunmaktadır.

(5) Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�nce, mezkûr madde kapsamında faal�yette bulunanlardan yapılan mal
alımlarının, tamamının g�der pusulası �le belgelend�r�lmes� esas olmakla b�rl�kte, münhasıran bu ödemelere �l�şk�n
olmak üzere, g�der pusulasında bulunması gereken b�lg�ler� (�mza har�ç) �ht�va eden banka dekontları �le de
belgelend�r�lmes� mümkündür.

Örnek 3: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend� kapsamında esnaf
muaflığından yararlanan Bay (D), ev�nde ürett�ğ� tesp�h, p�po ve süs eşyası n�tel�ğ�ndek� b�bloları, �nternet ortamında
satışa aracılık eden b�r platform aracılığıyla satmaktadır.

Hed�yel�k eşya alım satım faal�yet� neden�yle gerçek usulde gel�r verg�s� mükellef� olan Bay (E), Bay (D)’den
�nternet üzer�nden 5.000 TL’l�k ürün satın almış ve bedel�n� Bay (D)’n�n b�ld�rd�ğ� banka hesabına aktarmıştır.

Bay (E) tarafından Bay (D)’den satın alınan ürünler�n, g�der pusulası veya g�der pusulasında bulunması
gereken b�lg�ler� �ht�va eden banka dekontuna �st�naden belgelend�r�lmes� mümkündür.

Satın alınan ürünler�ne �l�şk�n Bay (D)’n�n banka hesabına aktarılan tutar üzer�nden banka tarafından tevk�fat
yapılacağından, Bay (E) tarafından 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes� uyarınca ayrıca gel�r verg�s� tevk�fatı
yapılmayacaktır.

Muaf�yet şartlarını sağlamadığı tesp�t ed�lenler
MADDE 7 – (1) Geçerl� Esnaf Verg� Muaf�yet Belges� olmadığının, Türk�ye’de kurulu bankalarda t�car� hesap

açılmadığının, elde ed�len hasılatının tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığının veya eks�k yatırıldığının,
malların sanay� t�p� veya ser� üret�m yapab�len mak�ne ve aletler kullanılarak �mal ed�ld�ğ�n�n, evde �mal ed�len mallar
dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapıldığının, evden değ�l �şyer�nden faal�yette bulunulduğunun,
faal�yet�n gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�ne bağlılık arz edecek şek�lde yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde,



�lg�l� takv�m yılının başından �t�baren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan verg�ler, verg� z�yaı cezası
kes�lmek suret�yle gec�kme fa�z�yle b�rl�kte tahs�l olunacaktır.

(2) Esnaf muaflığından faydalanmaktayken mezkûr bentte öngörülen şartları �hlal ett�ğ� tesp�t ed�lenler
muaf�yet hükmünden faydalanamayacağından, bunlara ver�len Esnaf Verg� Muaf�yet Belges�, verg� da�res�nce �lg�l�
takv�m yılının başından �t�baren veya belge daha sonrak� b�r tar�hte ver�lm�şse bu tar�hten geçerl� olmak üzere �ptal
ed�l�r.

(3) Bel�rlenen hasılat l�m�t�n�n aşılması durumunda �se Esnaf Verg� Muaf�yet Belges� �zleyen takv�m yılı
başından �t�baren �ptal ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektron�k T�caret Gümrük Beyannames�yle Mal İhracatı Kapsamında

Elde Ed�len Kazançlarda İnd�r�m
Yasal düzenleme
MADDE 8 – (1) 7256 sayılı Kanunun 16 ncı maddes� �le 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�ne aşağıdak�

bent eklenm�şt�r.
“16. Tam mükellef gerçek k�ş�ler�n, 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 �nc� maddes�

kapsamında dolaylı tems�lc� olarak yetk�l� kılınan Posta İdares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler tarafından
düzenlenen elektron�k t�caret gümrük beyannames�yle gerçekleşt�rd�kler� mal �hracatı kapsamında elde ett�kler�
kazancın %50’s�. Bu �nd�r�mden yararlanılab�lmes� �ç�n bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk l�rasına kadar olanların, �lg�l� yılda
kend�ler�n�n s�gortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk l�rasına kadar olanların, �lg�l� yılda
kend�ler�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama b�r tam zamanlı ya da eş değer kısm� zamanlı �şç� çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk l�rasına kadar olanların, �lg�l� yılda
kend�ler�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama �k� tam zamanlı ya da eş değer kısm� zamanlı �şç� çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk l�rasına kadar olanların, �lg�l� yılda
kend�ler�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısm� zamanlı �şç� çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen s�gortalı olma �bares� 5510 sayılı Kanun kapsamında s�gortalı sayılanları �fade eder.)
Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar �nd�rmeye ve �k� katına kadar

artırmaya, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”
Söz konusu hükmün 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren elde ed�len gel�rlere uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde

yürürlüğe g�rmes� öngörülmüştür.
Tanımlar
MADDE 9 – (1) Bu bölümde geçen;
a) Elektron�k t�caret gümrük beyannames�: 4458 sayılı Kanunun 225 �nc� maddes� kapsamında dolaylı tems�lc�

olarak yetk�l� kılınan Posta İdares� veya hızlı kargo taşıma h�zmet� veren ş�rketler tarafından m�ktar ve değer �t�barıyla
T�caret Bakanlığınca bel�rlenen sınırı geçmeyen eşyanın �hracatı kapsamında elektron�k ortamda düzenlenen
beyannamey�,

b) Hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rket: T�caret Bakanlığınca bel�rlenen koşulları taşıyan ve 4458 sayılı
Kanunun 225 �nc� maddes� kapsamında dolaylı tems�lc� olarak yetk�l� kılınan ş�rket�,

c) Mal �hracatı: B�r malın, yürürlüktek� �hracat mevzuatı �le gümrük mevzuatına uygun şek�lde Türk�ye
gümrük bölges� dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını,

�fade eder.
İnd�r�mden yararlanab�lecek mükellefler ve yararlanma şartları
MADDE 10 – (1) İnd�r�mden, 4458 sayılı Kanunun 225 �nc� maddes� kapsamında dolaylı tems�lc� olarak

yetk�l� kılınan Posta İdares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler tarafından düzenlenen elektron�k t�caret
gümrük beyannames�yle mal �hracatı gerçekleşt�ren tam mükellef gerçek k�ş�ler yararlanab�lecekt�r.

(2) 10/3/2013 tar�hl� ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebl�ğ� (Posta ve Hızlı
Kargo Taşımacılığı) (Ser� No: 4) uyarınca, m�ktarı brüt 300 k�logramı ve değer� 15.000 Avro’yu geçmeyen mallar �ç�n
dolaylı tems�lc� olarak yetk�l� kılınan Posta İdares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler tarafından elektron�k
t�caret gümrük beyannames� düzenleneb�leceğ�nden, m�ktar veya değer �t�barıyla bu sınır �çer�s�nde yer alan malların
�hracatından elde ed�len kazançlar beyanname üzer�nden �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

(3) İnd�r�m şartı olarak bel�rt�len �şç� çalıştırma sayısının tesp�t�nde, mükellefler�n �lg�l� takv�m yılında aylık ya
da üç aylık olarak verd�kler� muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde b�ld�rd�kler� çalışan sayılarının ortalaması
d�kkate alınacaktır.

(4) Mezkûr bent kapsamında yapılan mal �hracatından kaynaklanan döv�z c�ns� hasılatların Türk l�rasına
çevr�lmes�nde, satış hasılatının f��l� �hraç tar�h� �t�barıyla tahakkuk ett�ğ� kabul ed�lerek Türk�ye Cumhur�yet Merkez
Bankasının o gün �ç�n tesp�t ve �lan ett�ğ� döv�z alış kuru d�kkate alınacaktır.

(5) Posta İdares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler tarafından düzenlenen elektron�k t�caret gümrük
beyannames�yle gerçekleşt�r�len mal �hracatı dışında, mükellefler�n başka şek�llerde �hracat gel�rler�n�n olması, söz



konusu �nd�r�mden yararlanmalarına engel teşk�l etmeyecekt�r. Ancak anılan mükellefler tarafından d�ğer şek�llerde
yapılan �hracat kazançları beyanname üzer�nden �nd�r�m konusu yapılamayacak olup, yalnızca Posta İdares� ya da hızlı
kargo taşımacılığı aracılığıyla bent kapsamında yapılan mal �hracatından elde ed�len kazançlar �nd�r�me konu
ed�leb�lecekt�r.

Örnek 4: Tam mükellef Bay (F), büro mob�lyalarının �malatı faal�yet�n�n yanında mob�lya aksesuarlarının
perakende t�caret� faal�yet�yle de �şt�gal etmekted�r. Mükellef�n bu faal�yetler�ne �l�şk�n �hracat gel�rler� de
bulunmaktadır. Bay (F)’n�n 2021 takv�m yılında elde etm�ş olduğu gel�rler aşağıdak� g�b�d�r:

Bay (F), �hraç etm�ş olduğu mob�lya aksesuarlarını hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rket aracılığıyla büro
mob�lyalarını �se loj�st�k tırlar vasıtasıyla yurtdışındak� alıcılarına tesl�m etmekted�r.

Buna göre Bay (F), Kanundak� d�ğer şartların da oluşması hal�nde, sadece mob�lya aksesuarlarının �hracından
elde ett�ğ� kazanç �ç�n �nd�r�mden faydalanab�lecek olup, loj�st�k tırlar vasıtasıyla yaptığı büro mob�lyalarının
�hracatından elde ett�ğ� kazanç �ç�n �nd�r�mden faydalanamayacaktır. İnd�r�m şartlarının gerçekleş�p
gerçekleşmed�ğ�n�n tesp�t�nde hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rket aracılığıyla yapılan mob�lya aksesuarlarından elde
ed�len �hracat hasılat bedel� d�kkate alınacak olup, Bay (F) tarafından bu kapsamdak� �hracat faal�yet�nden 900.000 TL
�hracat hasılatı elde ed�ld�ğ�nden, �lg�l� dönemde mükellef�n kend�s�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama �k� tam
zamanlı ya da eş değer kısm� zamanlı �şç� çalıştırması koşuluyla söz konusu �nd�r�mden faydalanılab�lecekt�r.

(6) Posta İdares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler tarafından düzenlenen elektron�k t�caret gümrük
beyannames�yle gerçekleşt�r�len mal �hracatı yanında, başka şek�llerde de �hracatları bulunan mükellefler�n,
faal�yetler�ne �l�şk�n hasılat, mal�yet ve g�der unsurlarını ayrı ayrı �zlemeler� gerekmekted�r. Bu mükellefler�n �nd�r�m
konusu yapılab�lecek �hracat faal�yet�ne a�t hasılat, mal�yet ve g�der unsurlarını d�ğer faal�yetlerle �l�şk�lend�rmemeler�
ve kayıtlarını da bu ayrımı sağlayacak şek�lde tutmaları şarttır.

(7) Mezkûr bent kapsamında bel�rt�len şartlar dâh�l�nde yapılan �hracat faal�yetler� �le bu kapsama g�rmeyen
d�ğer faal�yetler�n b�rl�kte yapılması hal�nde müşterek genel g�derler, �nd�r�m konusu yapılab�lecek �hracat
faal�yetler�nden elde ed�lecek hasılatların toplam hasılat �ç�ndek� oranı d�kkate alınarak dağıtılacaktır. İnd�r�m
kapsamında kabul ed�len faal�yetler �le bu kapsamda değerlend�r�lmeyen faal�yetlerde müştereken kullanılan tes�sat,
mak�ne ve ulaştırma vasıtalarının amort�smanları �se bunların her b�r �şte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının
yapılması gerekmekted�r. Hang� �şte ne kadar süreyle kullanıldığı tesp�t ed�lemeyen sab�t kıymetlere �l�şk�n
amort�smanlar �se, müşterek genel g�derlerle b�rl�kte dağıtıma tab� tutulacaktır.

(8) Hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler ve Posta İdares�ne dolaylı tems�l yetk�s� ver�lerek yapılan mal
�hracatlarına yönel�k 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�ne eklenen  (16) numaralı bend�n alt bentler�nde yer alan
tutarlar, �nd�r�mden yararlanab�lmek �ç�n bu kapsamda elde ed�leb�lecek azam� �hracat hasılatlarını göstermekted�r. Bu
bağlamda, b�r takv�m yılı �çer�s�nde söz konusu bend�n (a), (b) ve (c) alt bentler�nde yer alan hasılat tutarlarının
aşılması hal�nde, �nd�r�mden yararlanab�lmek �ç�n b�r sonrak� alt bentte yer alan �st�hdam şartlarının sağlanması
gerekmekted�r. D�ğer taraftan, (d) alt bend�nde yer alan hasılat tutarından daha fazla �hracat hasılatı elde eden
mükellefler, s�gortalı olma ve �şç� çalıştırma şartlarını sağlasalar b�le söz konusu �nd�r�mden yararlanamayacaklardır.

Örnek 5: Tam mükellef Bay (G), oltu taşından tesp�h ve süs eşyaları üretmekte olup, söz konusu ürünler� hem
yurt�ç�ne hem de yurtdışına satmaktadır. Mükellef yurtdışındak� alıcılara, hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rket aracılığı
�le ürünler�n tesl�m�n� gerçekleşt�rmekted�r. Mükellef�n 2021 yılında söz konusu ürünler�n �hracatından elde ett�ğ�
hasılatı 3.000.000 TL’d�r.

Buna göre Kanundak� d�ğer şartlar sağlansa dah�, b�r takv�m yılında hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rket
tarafından düzenlenen elektron�k t�caret gümrük beyannames� aracılığıyla elde ed�len �hracat hasılatı, Kanunda
bel�rt�len �hracat hasılatının azam� tutarı olan 2.400.000 TL’y� aştığından, mükellef Bay (G) söz konusu �nd�r�mden
faydalanamayacaktır.

Örnek 6: Tam mükellef Bay (H), 2021 takv�m yılında kend�s�ne a�t tekst�l atölyes�nde üretm�ş olduğu bebek
g�y�m ürünler�n�, hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rket tarafından düzenlenen elektron�k t�caret gümrük beyannames�yle
�hraç etm�şt�r. Mükellef 2021 takv�m yılı �çer�s�nde gerçekleşt�r�len �hracat kapsamında 1.650.000 TL hasılat elde
etm�ş olup, �hracat kazancı 500.000 TL’d�r. İlg�l� takv�m yılında mükellef s�gortalı olup, �k� tam zamanlı da �şç�



çalıştırmaktadır. Buna göre Bay (H) 2021 takv�m yılında üç tam zamanlı �şç� çalıştırmadığından söz konusu
�nd�r�mden faydalanamayacaktır.   

(9) Mezkûr bent kapsamında �hraç ed�len malların sonradan çeş�tl� nedenlerle tamamen veya kısmen ger�
gelmes� hal�nde, ger� gelen mallara tekabül eden tutarlar �nd�r�m konusu yapılamayacaktır.

(10) Yazılım, tasarım, m�marlık, mühend�sl�k başta olmak üzere her türlü h�zmet �hracı kapsamında elde ed�len
kazançlar düzenleme kapsamında yer almamaktadır.

Uygulanacak �nd�r�m oranı
MADDE 11 – (1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�ne eklenen (16) numaralı bent kapsamında, Posta

İdares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler tarafından düzenlenen elektron�k t�caret gümrük beyannames�yle
gerçekleşt�r�len mal �hracatından kaynaklanan kazancın %50’s� (bentte yer alan d�ğer şartlar dâh�l�nde) kazancın elde
ed�ld�ğ� takv�m yılına a�t ver�lecek yıllık gel�r verg�s� beyannames� üzer�nden �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

(2) Mezkûr bent kapsamında elde ed�len kazançların �nd�r�m konusu yapılab�lmes� �ç�n yıllık gel�r verg�s�
beyannames�nde verg�ye tab� gel�r�n bulunması gerekmekte olup, zarar hal�nde �nd�r�m söz konusu olmayacaktır.
İnd�r�m konusu yapılamayan tutarların gelecek yıllara devr� mümkün değ�ld�r.

Örnek 7: Türk�ye’de yerleş�k Bay (I), üretm�ş olduğu kalem ve anahtarlıktan oluşan set şekl�ndek� ürünler�
hem yurt�ç�nde satmakta hem de yurtdışına �hraç etmekted�r. Malların yurtdışındak� alıcılara tesl�m�, hızlı kargo
taşımacılığı yapan ş�rket aracı kılınarak elektron�k t�caret gümrük beyannames�yle gerçekleşt�r�lmekted�r. Mükellef�n
2021 takv�m yılında bu �hracattan elde ett�ğ� hasılatı 450.000 TL, �hracat kazancı �se 200.000 TL’d�r.

Mükellef Bay (I) 2021 takv�m yılındak� faal�yetler� neden�yle 5.000 TL zarar beyan etm�şt�r.
Buna göre Bay (I), Kanunda bel�rt�len d�ğer şartları taşımış olsa b�le 2021 takv�m yılında zarar beyan etmes�

neden�yle söz konusu �nd�r�mden faydalanamayacaktır. Ayrıca �lg�l� takv�m yılında faydalanılamayan �nd�r�m tutarı
(200.000 x %50=100.000 TL) gelecek yıla devred�lemeyecekt�r.

İnd�r�mden geç�c� verg� dönemler�nde yararlanılması ve kur farklarının �nd�r�m tutarında d�kkate
alınmaması

MADDE 12 – (1) Mükellefler geç�c� verg� dönemler�nde de anılan �nd�r�mden faydalanab�leceklerd�r.
İnd�r�mden yararlanılab�lmes� �ç�n Posta İdares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler aracılığıyla yapılan mal
�hracatından elde ed�len hasılatlara ve çalıştırılan �şç� sayılarına �l�şk�n Kanunda bel�rt�len şartların sağlanıp
sağlanmadığı her b�r geç�c� verg� dönem� �ç�n ayrı ayrı değerlend�r�lecekt�r. Geç�c� verg� dönemler�nde aranılacak
azam� hasılat tutarı, alt bentlerde yer alan ve b�r takv�m yılı �ç�n bel�rlenen hasılat tutarlarının geç�c� verg� dönem�ne
tekabül eden kısmı olacaktır.

Örnek 8: Tam mükellef Bayan (İ)’n�n kend�s� s�gortalı olup, mükellef�n 2021 takv�m yılında hızlı kargo
taşımacılığı aracılığıyla mal �hracatından elde ett�ğ� hasılat tutarları �le aylık olarak verd�ğ� muhtasar
beyannameler�nde b�ld�r�mde bulunduğu �şç� sayılarına �l�şk�n b�lg�ler aşağıdak� g�b�d�r:

Yukarıdak� tabloya göre Bayan (İ)’n�n b�r�nc� geç�c� verg� dönem�nde hasılatı 90.000 TL ve bu dönemde
çalıştırdığı �şç� sayısı ortalama 1,33 (4/3)’tür. Mükellef b�r�nc� geç�c� verg� dönem�nde (a) alt bend�nde yer alan ve �lk
geç�c� verg� dönem�ne tekabül eden [(400.000/(12/3))= 100.000 TL] hasılat sınırını geçmed�ğ�nden �nd�r�mden
yararlanab�lmes� �ç�n yalnızca kend�s�n�n s�gortalı olması yeterl� olup, bu şart sağlandığından mükellef �nd�r�mden
faydalanab�lecekt�r.

İk�nc� geç�c� verg� dönem�nde Bayan (İ)’n�n hasılatı 290.000 TL (90.000+200.000) ve bu dönemde çalıştırdığı
�şç� sayısı ortalama 1,66 (10/6)’dır. Mükellef �k�nc� geç�c� verg� dönem�nde (a) alt bend�nde yer alan ve �k�nc� geç�c�
verg� dönem�ne tekabül eden [(400.000/(12/6))= 200.000 TL] hasılat sınırını geçm�ş olmakla b�rl�kte (b) alt bend�nde
yer alan ve �k�nc� geç�c� verg� dönem�ne tekabül eden [(800.000/(12/6))=400.000 TL] hasılat sınırını geçmed�ğ�nden,
Bayan (İ)’n�n �nd�r�mden yararlanab�lmes� �ç�n kend�s�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama b�r tam zamanlı �şç�
çalıştırması yeterl� olup, mükellef bu şartları sağladığından �nd�r�mden faydalanab�lecekt�r.



Üçüncü geç�c� verg� dönem�nde Bayan (İ)’n�n hasılatı 790.000 TL (90.000+200.000+500.000) ve bu dönemde
çalıştırdığı �şç� sayısı ortalama 2 (18/9)’d�r. Mükellef üçüncü geç�c� verg� dönem�nde (c) alt bend�nde yer alan ve
üçüncü geç�c� verg� dönem�ne tekabül eden [(1.600.000/(12/9))=1.200.000 TL] hasılat sınırını geçmed�ğ�nden,
�nd�r�mden yararlanılab�lmes� �ç�n mükellef�n s�gortalı olması ve en az ortalama �k� tam zamanlı �şç� çalıştırılması
yeterl� olup, adı geçen bu şartları sağladığından �nd�r�mden faydalanab�lecekt�r.

Dördüncü geç�c� verg� dönem�nde Bayan (İ)’n�n hasılatı 1.400.000 TL (90.000+200.000+500.000+610.000)
ve bu dönemde çalıştırdığı �şç� sayısı ortalama 3 (36/12)’tür. Mükellef dördüncü geç�c� verg� dönem�nde (c) alt
bend�nde yer alan ve dördüncü geç�c� verg� dönem�ne tekabül eden (1.600.000 TL) hasılat sınırını geçmed�ğ�nden,
Bayan (İ)’n�n �nd�r�mden yararlanab�lmes� �ç�n kend�s�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama �k� tam zamanlı �şç�
çalıştırması yeterl� olup, mükellef bu şartları sağladığından �nd�r�mden faydalanab�lecekt�r.

(2) Mükellefler tarafından söz konusu kapsamda yapılan mal �hracatından kaynaklanan döv�z c�ns�nden
hasılatların f��l� �hraç tar�h�nden �ler�k� b�r tar�hte tahs�l ed�lmes� durumunda; tahs�latın yapıldığı tar�htek� kur
farkından dolayı oluşan kar veya zarar hasılat hesaplanmasında d�kkate alınmayacaktır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
Ek� �ç�n tıklayınız.
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