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Tarih : 06.02.2021 

Sayı : 2021 / 21 

Konu : Yiyecek-İçecek Sektörüne Koronavirüs Salgını Kapsamında Sağlanan Ciro Kaybı Desteği ile 

Serbest Bölgelerdeki Teşvik  

 

1. Yiyecek-İçecek Sektörüne Koronavirüs Salgını Kapsamında Sağlanan Ciro Kaybı Desteği 

06.02.2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek 

hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esaslar 

belirlenmiştir. 

2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla kayıp yaşayan ve Covid -19 

salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen 

yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükelleflere ciro 

kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak 

üzere 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas 

alınarak verilir. 

Ciro kaybı 2020 takvim yılındaki vergilendirme dönemlerinde vergi dairelerine verilen katma değer 

vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan 

tutarların toplanması suretiyle bulunan tutar ile 2019 takvim yılındaki vergilendirme dönemlerinde vergi 

dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden 

Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutar arasındaki fark olarak 

hesaplanacaktır.  

İşletme cirolarının tespitinde 27/01/2021 tarihi itibarıyla verilen beyannameler dikkate alınacak 

olup bu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler 

(düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.  

Ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla sağlanan doğrudan 

hibe desteği ile kira desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında 

hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro 

kaybı desteği olarak verilecektir.  

3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

2. Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Aranan Şartta Değişiklik Yapılmıştır 

 06.02.2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3/2-b maddesi kapsamında FOB bedelinin en az %85’i olarak 

belirlenmiş olan yurt dışına ihraç oranının, 2020 yılı için %80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

 Bilindiği üzere ilgili Kanun uyarınca Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın 

vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini (2020 

yılı için %80) yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden 

asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname 

üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.  

 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Saygılarımızla… 

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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