
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarih  :  30.04.2021 

Sayı  :  2021 / 48 

Konu  :  Esnaf Muaflığı ve Mal İhracatına İlişkin İndirime Dair 314 Sıra No.lu GVK Genel Tebliği  
 

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 314 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle evlerde 

üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı ve elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı 

kapsamında elde edilen kazançlarda indirim konusunda düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelerin özetine 

aşağıda yer verilmiştir.  

1. Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı  

Ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde 

imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı 

kapsamındadır.  

Bunların esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için;  

a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” 

alınması (Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların üç yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak 

durumlarını güncellemeleri gerekmektedir.),  

b) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat 

yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi 

gerekmektedir.  

- Hasılat Şartı  

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını (2021 yılı için 240.000 TL) aşması halinde, içinde 

bulunulan takvim yılında esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise esnaf 

muaflığından faydalanılamayacaktır. Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek 

usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacaklardır.  

Birden fazla ürün imal edilmesi halinde her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerden elde edilen toplam 

hasılat için hasılat şartı aranacaktır. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran 

internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şartı bulunmaktadır.  

- Bankaların Tevkifat Sorumluluğu  

Bankalar tarafından, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, münhasıran internet ve benzeri elektronik 

ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacaktır. Birden fazla 

bankada veya aynı bankanın değişik şubelerinde birden fazla ticari hesap açılması mümkün bulunmaktadır. Bankalar, 

bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar 

ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, muhtasar beyanname ile beyan edip 

ödeyeceklerdir.  

Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak 

uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması 

gerekmektedir. İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin, 

işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir. Eksik bildirimde eksik yapılan 

tevkifatın sorumluluğu vergiden muaf esnafta olup, eksik hesaplanan vergiler muafiyetten yararlananlar adına cezalı 

olarak tarh edilecek ve bunlardan gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir. 

 
 

 



 
 
 
            

Gelir vergisi tevkifatı bankalar tarafından yapılacağından, GVK 94. maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü 

olanlarca, ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.  

Satışa konu malların, tutarı ödenip tevkifat yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde, söz konusu 

mal bedelleri üzerinden yapılan vergi tevkifat tutarı muafiyetten yararlanan kişinin yazılı başvurusu üzerine, tevkifatın 

yatırıldığı ve ödendiği vergi dairesi tarafından yersiz ödenen vergiler kapsamında red ve iade edilebilecektir.  

- Belgelendirme  

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi 

yükümlülükleri olmayacaktır.  

Esnaf muaflığından faydalanmak isteyenlerin, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi almaları gerekmektedir. Bu belgeyi alarak 

esnaf muaflığından faydalananların üç yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri 

gerekmektedir.  

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, esnaf muafiyetliği kapsamında faaliyette bulunanlardan yapılan mal 

alımlarının, tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin 

olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de 

belgelendirilmesi mümkündür.  

- Muafiyet Şartlarının İhlal Edilmesi  

Geçerli Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olmadığının, Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığının, elde edilen 

hasılatının tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının, malların sanayi tipi veya seri 

üretim yapabilen makine ve aletler kullanılarak imal edildiğinin, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan 

malların satışının yapıldığının, evden değil işyerinden faaliyette bulunulduğunun, faaliyetin gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili takvim yılının başından itibaren 

esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle 

birlikte tahsil olunacaktır.  

Şartları ihlal ettiği tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından, bunlara verilen Esnaf Vergi Muafiyet 

Belgesi, vergi dairesince ilgili takvim yılının başından itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten 

geçerli olmak üzere iptal edilir. Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi izleyen 

takvim yılı başından itibaren iptal edilir.  

2. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim  

Gelir Vergisi Kanununun 89/16. maddesi uyarınca beyanname üzerinde kazancın varlığı halinde (Zarar varsa indirim 

uygulanmayacaktır.) uygulanacak indirimden, 4458 sayılı Kanunun 225. maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak 

yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret 

gümrük beyannamesiyle mal ihracatı gerçekleştiren tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilecektir.  

Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname 

üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. Bu sınırların aşılması halinde indirim söz konusu olmayacaktır. 

Mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsi hasılatların Türk lirasına çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi 

itibarıyla tahakkuk ettiği kabul edilerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış 

kuru dikkate alınacaktır. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük 

beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı dışında, mükelleflerin başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz 

konusu indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir. Ancak anılan mükellefler tarafından diğer şekillerde 

yapılan ihracat kazançları beyanname üzerinden indirim konusu yapılamayacak olup, yalnızca Posta İdaresi ya da hızlı 

kargo taşımacılığı aracılığıyla bent kapsamında yapılan mal ihracatından elde edilen kazançlar indirime konu 

edilebilecektir. Bu şekilde farklı ihracatların bulunması halinde hasılat, maliyet ve gider unsurlarını ayrı ayrı izlemeleri 

gerekmektedir. Ayrıca bu durumda müşterek genel giderler, indirim konusu yapılabilecek ihracat faaliyetlerinden elde 

edilecek hasılatların toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Amortismanlar ise bunların her bir 

işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit 

edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.  

Mükellefler geçici vergi dönemlerinde de anılan indirimden faydalanabileceklerdir. Mükellefler tarafından söz konusu 

kapsamda yapılan mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsinden hasılatların fiili ihraç tarihinden ileriki bir tarihte 

tahsil edilmesi durumunda; tahsilatın yapıldığı tarihteki kur farkından dolayı oluşan kar veya zarar hasılat 

hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.  
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