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SUNUM İÇERİĞİ

-E-Ticarette Esnaf Muaflığı kapsamının Genişletilmesi,

-Mikro İhracatın Teşvikine Yönelik Düzenleme,

-Kendi Hissesini Satın Alan İşletmelerde Kar Dağıtım

Stopajı Düzenlemesi,

-Halka Açılmayı Teşvik Edici Vergi İndirimi Düzenlemesi,

-Vergi Kanunlarında Yer Alan Bazı Geçici Madde

Sürelerinin Uzatılması,

-Varlık Barışı Düzenlemesi



İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı 

İstisnası

• Var Olan Düzenleme

• GVK’nun 9 uncu Maddesinde Vergiden Muaf Esnaf

tanımlanmaktadır.

• Md 9/6 Evde Bulunması mutad olan makine ve aletler dışında bir

araç kullanmamak şartıyla evde üretilen mamuller/ürünlerin satışını

yapanlar belirli koşullarla vergiden muaf esnaf sayılmaktadır.

• Koşullar:

1-Dışarıdan işçi almamak,

2-Üretilen mamulleri/ürünleri işyeri açmaksızın internet veya benzer

elektronik ortamlar üzerinden satmak,

3-Yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari

ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak.



İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı 

İstisnası

• 7256 sayılı Kanun ile GVK md9’a 10’uncu bent eklenmiştir.

• Md 9/10 Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet

kullanmaksızın evde üretilen mamuller/ürünlerin internet ve benzeri
elektronik ortamlar üzerinden satışını yapanlar belirli koşullarla

vergiden muaf esnaf sayılmaktadır.

• Tevkifat:

Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı

durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlüdür.



İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı 

İstisnası

• Koşullar:

1-İmal edilen malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden

satmak(aynı),

2-Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi almak(ikametgâhlarının bulunduğu
yerdeki tarha yetkili vergi dairesinden),

3-Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm

hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,

4-İşçi çalıştırılabilir(daha avantajlı)(İlgili ayda en az 10 gün çalıştırılmalı)

5-Hasılatın 2020 yılı için 220 bin TL’yi aşmaması gerekir.(izleyen

takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu
muafiyetten faydalanamaz. )



Mikro İhracatta Kazanç İndirimi

• Mikro İhracat Kazanç İndirimi

• Yetki almış hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo

taşımacılığı şirketleri ve Posta İdaresine bu kapsamda

gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı

temsil yoluyla yapma hakkı tanınmıştır.

• Söz konusu operatörler Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri

15.000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı

yukarıda sayılan operatörler tarafından gerçekleştirilir.



Mikro İhracatta Kazanç İndirimi

• GVK md 89 diğer indirimler/1-16 bendi eklenmiştir.

• Yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı

yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret

gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı

kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si indirim

konusu yapılabilmektedir.

• Bu indirim 01/01/2021'den tarihinde itibaren elde edilen
gelirler için geçerlidir.



Mikro İhracatta Kazanç İndirimi

• Koşulları:

• a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk

lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

• b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk

lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en

az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi

çalıştırması,

• c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk

lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en

az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi

çalıştırması,

• d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk

lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en

az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi

çalıştırması,



Kendi Hissesini İktisap Eden Şirket Ortaklarına %15

Kar Dağıtım Stopajı

• Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 379-389 ve 612. maddeleri uyarınca

anonim ve limited şirketler, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda

birine kadar kendi paylarını iktisap edebilmektedir. %10’nu aşan

orandaki iktisaplar ise anonim şirketlerde 6 ay (TTK md. 384’deki

bazı hallede 3 yıl), limited şirketlerde ise 2 yıl içerisinde elden

çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir. Tam mükellef

sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya

ortaklık paylarını,



Kendi Hissesini İktisap Eden Şirket Ortaklarına %15 

Kar Dağıtım Stopajı

• i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile

hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki

fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil

edildiği tarih,

• ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları

hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar

elden çıkarma tarihi,

• iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde,

sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları

hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının

itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam

yıllık sürenin son günü,

• itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15

oranında vergi tevkifatı yapılır.



Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. 

maddesinde yapılan değişiklikler

• Maddenin uygulanma süresinin 31.12.2025 tarihine kadar
uzatılması ve Cumhurbaşkanına bu süreyi beş yıla kadar uzatma
yetkisi verilmiştir.

• Diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de
kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı
sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67’nci madde kapsamında
tevkifat yapılacağı,

• Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı 
alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 
67’nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle 
vergilendirilmesi, 

• Kapsamında düzenlemeler yapılmıştır.



GVK Geç Md 68 jokeyler, jokey 

yamakları ve antrenörlerin ücretleri

• 31/12/2020 tarihinde dolacak olan uygulama süresi 31/12/2025 
tarihine kadar uzatılmış,

• «Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan» 
ifadesi «6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre lisans 
sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından 
organize edilen yarışmalara katılan» şeklinde değiştirilmiştir



Varlık Barışı GVK Geç Md 93

Yurt dışında bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılması:

Hangi Varlıklar?

Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,
(gayrimenkuller), paraya çevrilip getirilebilir.

Nereye Bildirilecek?

Türkiye’deki banka veya aracı kuruma

Kimler Yararlanabilir?

Bildirimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler.

Hangi tarihe kadar Bildirimde Bulunulabilir?

30/6/2021 tarihine kadar bildirimde bulunulmalıdır.

Bu şartlar altında bildirimde bulunanlar söz konusu varlıkları
serbestçe tasarruf edebilirler.



Varlık Barışı GVK Geç Md 93

Yurt dışında bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılması:

Bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı
yapılmasının önüne geçilebilmesi için:

1. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye
getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda
açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

• Bildirilen varlıklar için herhangi bir vergi incelemesi ve vergi
tarhiyatı yapılmayacaktır.



Varlık Barışı GVK Geç Md 93

Yurt dışında bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılması:

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi
Şartının istisnaları:

1. 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan
kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında
kullanılması halinde Türkiye’ye getirilme şartı aranmaz.

2. 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan
sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan adı geçen
kıymetlerin 17 Kasım 2020 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek
suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların
defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde
hükümlerinden yararlanılır.



Varlık Barışı GVK Geç Md 93

Yurt dışında bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılması:

Defter tutan mükelleflerin bu varlıkları işletmelerine dahil edip
etmemeleri ihtiyaridir:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu
madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem
kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil
edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar
için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın
işletmelerinden çekebilirler.



Varlık Barışı GVK Geç Md 93

Yurt içinde bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılması:

Hangi Varlıklar?

Kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar

Nereye Bildirilecek?

Vergi dairelerine (gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan
vergi dairelerine elektronik ortamda)

Kimler Yararlanabilir?

Bildirimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler. Defter tutan gelir ve
KV mükellefleri

Hangi tarihe kadar Bildirimde Bulunulabilir?

30/6/2021 tarihine kadar bildirimde bulunulmalıdır.



Varlık Barışı GVK Geç Md 93

Yurt içinde bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılması:

Vergi İncelemesi ve Vergi Tarhiyatı Yapılmaması için:

Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dışındaki bildirime konu

varlıkların banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığını

gösterir belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.



Varlık Barışı GVK Geç Md 93

Ortak Hükümler

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni
temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen
varlıklar, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde şirket adına
bildirime konu edilerek madde hükmünden yararlanılabilecektir.

Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi

213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, kanuni
defterlere kaydedilebilecektir. Kanuni defterlere kaydedilen varlıklar,
dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil
edilebileceği gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden
çekilebilecektir.
Söz konusu varlıkların elden çıkarılması halinde satış kazancının
tespitinde ilk kayıt bedeli dikkate alınacaktır.



Varlık Barışı GVK Geç Md 93

Gider ve amortisman uygulaması

-Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen

taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara

ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

-Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından

doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından

gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak

kabul edilmeyecektir.



KDV Geçici Md 17 (Süre Uzatımı)

KDVK Geçici Md 17’de, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi
kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak
maddelerin tesliminde KDVK 11/1-c hükümlerine göre, bölgeler,
sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya
Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Bu yetkinin süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.



KDV Geçici Md 23 (Süre Uzatımı)

KDVK Geçici Md 23’de Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve
donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve
hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve
ifası Katma Değer Vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bu geçici maddenin süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.



KDV Geçici Md 40 ve KVK Geçici

Md 11 (Süre Uzatımı)

KDVK Geçici Md 40’da 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2021 UEFA
Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa
Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve
organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi
Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak
mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar
dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer
vergisinden müstesna tutulmuştur.

1) 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi
Finali müsabakalarının Türkiye'de oynanmasına ilişkin olarak
Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol
Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve
organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi
Türkiye'de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsar.

Bu geçici maddelerin süresi 2021 müsabakalarını kapsayacak
şekilde uzatılmıştır.



Payları BİST’te ilk defa işlem görmek üzere en

az %20 oranında halka arz edilen kurumlara

ilişkin kurumlar vergisi indirimi

Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen fıkra
ile yapılan düzenleme:

Kimler Faydalanabilir?

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem
görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen
kurumlar.

(bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri,
finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları,
yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye
piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve
emeklilik şirketleri hariç)



Payları BİST’te ilk defa işlem görmek üzere en

az %20 oranında halka arz edilen kurumlara

ilişkin kurumlar vergisi indirimi

Nasıl Bir fayda Sağlanmaktadır?

İlk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak
üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar
vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır.

Şartlar Kaybedilirse Yaptırım Var mı?

İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş
hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada
belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı
uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile
birlikte tahsil edilir.”



KVK Geçici 2’inci Maddesinin Uygulama

Süresinin Uzatılması

-Dernek ve Vakıfların mal ve hakları kiralamaları ve menkul
kıymetler dolayısyla elde ettikleri kazançlar ile ilgili olarak iktisadi
işletme oluşmayacağı

-Bazı Okullara Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin elde ettikleri
gelirler, dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına ilişkin
madde hükmü 31/12/2025 tarihine uzatılmıştır.

1/1/2008-31/12/2025 tarihleri arasında; a) Dernek veya vakıflarca
elde edilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin (5)
numaralı bendi ve geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti
suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar,

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan
mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile
anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama
birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler,
dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacaktır.



İstanbul’da deprem riski dolayısıyla yapılan
çalışmalara ilişkin Teslimlerde KDV istisnası
süresinin uzatılması (6111 sayılı Kanun Geç
Md 16)

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) kapsamında, İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet
gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve
hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslar arası kurum ve
kuruluşlarca karşılanmak şartıyla getirilmiş olan katma değer vergisi
istisnasının süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.



Konaklama vergisinin yürürlüğe giriş tarihinin
ertelenmesi

1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin
yürürlük tarihi 1/1/2022 tarihine ertelenmiştir.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR 
EDERİZ

Sorularınızı 

info@finansaleksen.com.tr     

Adresinden iletebilirsiniz     

www.finansaleksen.com.tr


