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İlgide kayıtlı özelge talep formunda; seyyar oyuncak ticareti faaliyetinden dolayı Basit Usulde Gelir
Vergisi mükellefi olduğunuz, seyyar milli piyango satıcılığı yapmak istediğinizi belirterek, seyyar
milli piyango satıcılığı faaliyetinden dolayı Gelir Vergisinden muaf olup olmadığınız konusunda bilgi
verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; Ticaret ve sanat erbabından
maddede yazılı şekil ve surette çalışanların Gelir Vergisinden muaf olduğu belirtilerek, maddenin
altıncı fıkrasında, bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bileti satanların gelir
vergisinden muaf  olduğu hükme bağlanmış,  son  fıkrasında  ise  "Bu muaflığın  94  üncü madde
uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında,"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî
kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve
vakıfların  iktisadî  işletmeleri,  kooperatifler,  yatırım  fonu  yönetenler,  gerçek  gelirlerini  beyan
etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme
hesabı  esasına  göre  tespit  eden  çiftçiler  aşağıdaki  bentlerde  sayılan  ödemeleri  (avans  olarak
ödenenler  dahil)  nakden veya hesaben yaptıkları  sırada,  istihkak sahiplerinin  gelir  vergilerine
mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar" hükmüne yer verilmiş ve aynı maddenin 10/a bendinde
de, baş bayiler hariç olmak üzere Milli  Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer
kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı
hükme bağlanmıştır.   

Konu ile ilgili olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan ... tarih ve ... sayılı yazı ve eki yoklama
fişinde, ...  vergi kimlik numarasında Basit Usulde seyyar oyuncak satışını 07/01/2010 tarihinde
başladığınız ve halen devam ettiğiniz, ...  plakalı minibüsü kullandığınız, % 80 ortopedik özürlü
olduğunuz, ... açık pazar yerlerinde satış yaptığınız tespit edilmiştir.

Buna göre, seyyar oyuncak ticareti faaliyetinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinizin
yanında, bir işyeri açmaksızın gezici olarak milli piyango bileti satmanız durumunda GVK'nun 9
uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


