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314 NO.LU GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ İLE EVDE ÜRETİLEN 
MALLARIN İNTERNETTEN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞINA 
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR 
 
 

2020/087 Sayılı Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 7256 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun) ile Gelir Vergisi 
Kanunu’nun (GVK) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (10) 
numaralı bent eklenmiş ve oturdukları evlerde imal ettikleri 
malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 
satanlara esnaf muaflığı getirilmiştir. 
 
30.04.2021 tarih ve 31470 no.lu Resmi Gazetede 314 no.lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği (Tebliğ) yayımlanmış ve konu hakkında 
açıklamalar yapılmıştır. Bu Sirkülerimizde Tebliğ ile getirilen 
açıklamalara yer verilecektir. Tebliğ yayım tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. 
  

B 
BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 

https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-087
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-8.htm
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Kanun ile eklenen GVK’nın 9/1-10 bendi aşağıdaki gibidir: 
 
“10. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve 
alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri 
elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından 
faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu 
bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap 
aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari 
hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi 
çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu 
maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama 
bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle 
çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında 
tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını 
aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde 
vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat 
koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten 
faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve 
tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı 
yetkilidir.” 
 
Söz konusu hükmün 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Aslında esnaf muaflığını düzenleyen GVK’nın 9’uncu maddesinde 2019’dan beri var 
olan 6’ncı bent ile benzer bir muafiyeti sağlamaktadır. Ancak 6’ncı bent kapsamında 
yapılan satışların internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapıldığı 
durumlarda esnaf muafiyetinden faydalanabilmek için yıl içinde gerçekleştirilen satış 
tutarının, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından (2021 yılı için 
42.930 TL) fazla olmaması ve dışardan işçi çalıştırılmaması gerekmektedir.  Yine 
GVK’nın 94 üncü maddesine göre tevkifat yükümlülüğü bulunanlar tarafından GVK 
9/1-6 kapsamındaki esnaf muaflığından faydalananlardan satın alınan mal bedelleri 
üzerinden; evlerde imal edilen mallar için %2 ve perakende satılan diğer mallar için 
%5 oranında tevkifat yapılmaktadır.  
 
Yeni getirilen esnaf muafiyeti ise hem daha yüsek satış tutarı sınırı öngörmesi, hem 
işçi çalıştırmaya izin vermesi (hatta özendirmesi) hem de alıcının stopaj yapmasına 
gerek bulunmaması yönlerinden daha önce var olan GVK 9/1-6 bendinden daha 
avantajlıdır. 
 
 
Esnaf muafiyetinin şartları: 
 
Yeni düzenleme olan GVK 9/1-10 bendine göre esnaf muaflığından faydalanılabilmesi 
için ilgili kişilerin; 
 
a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “Esnaf 
Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması, 
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. 
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Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 220.000 TL’yi (2021 yılı için 240.000 TL olup 
her yıl yeniden değerlenecektir) 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 edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 
satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı 
aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerden elde edilen 
toplam hasılat için geçerli olacaktır. Satışların bir kısmının internet vb. elektronik 
ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde bu bent 
kapsamındaki muafiyetten faydalanılması mümkün değildir. 
 
Yukarıda bahsedilen GVK 9/1-6 ve  GVK 9/1-10 bentlerinde düzenlenen 
muafiyetlerden aynı takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün değildir. GVK 
9/1-6  kapsamında muafiyetten faydalananlardan, internet vb. elektronik ortamlar 
üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık 
brüt tutarını geçmesi nedeniyle esnaf muafiyetini kaybedecek ve izleyen takvim yılı 
başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olanlar, izleyen yıl Ocak ayının 
sonuna GVK 9/1-10 bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda bu 
bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir. Konuya ilişkin Tebliğ’de 
verilen örnek aşağıdaki gibidir: 
 
“Örnek 1: Bayan (A), sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet 
kullanmaksızın evinde ürettiği ekmek, bazlama, kurabiye ve pasta ile reçel, salça ve 
turşu gibi ürünleri internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla 
satmaktadır. Bayan (A) bu ürünlerin satışı dolayısıyla 2021 yılında 193 sayılı Kanunun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf 
muaflığından faydalanmaktadır. Bayan (A)’nın internet üzerinden yapmış olduğu 
satış tutarı olan 50.000 TL, 2021 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı 
olan 42.930 TL’yi aştığından, Bayan (A) izleyen takvim yılı başından itibaren (6) 
numaralı bent kapsamında muafiyetten faydalanamayacaktır. Ancak Bayan (A), 2022 
yılı Ocak ayının sonuna kadar maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde 
belirtilen şartları sağlaması kaydıyla 2022 yılında internet ve benzeri alanlar 
üzerinden yapacağı satışları için (10) numaralı bent kapsamında esnaf muaflığından 
faydalanabilecektir.” 
 
Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması: 
 
Bankalar tarafından, GVK 9/1-10 hükmü kapsamında 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. Açılacak ticari hesaba yatırılan tüm ödemelerden 
tevkifat yapılacağından, açılacak hesabın münhasıran esnaf muafiyeti kapsamındaki 
satış bedellerin tahsili için kullanılması gerekmektedir. 
 
Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 
(bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat %2) oranında gelir vergisi tevkifatı 
yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, 
muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir. Mal alımı yapanların tevkifat 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-8-1.pdf
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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.  
 
Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirme: 
 
GVK 9/1-10 bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, 
belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. 
Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu 
faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini Vergi 
Usul Kanununda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur. 
 
GVK 9/1-10 bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmak isteyenlerin, tarha 
yetkili vergi dairelerine başvurarak bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Esnaf Vergi 
Muafiyeti Belgesi (GVK Madde 9/10 Kapsamında Olanlar İçin)” almaları 
gerekmektedir. Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların üç yılda bir 
tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri gerekmektedir. 
Söz konusu belge, geçerli olduğu süre içerisinde çoğaltılmak suretiyle 
kullanılabilecektir. 
 
İnternet vb. elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda, ürünün satışının tevsik 
edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için, onaylı esnaf vergi 
muafiyeti belgesi örneğinin (fotokopisinin) alt kısmında boş olarak yer alan ürün 
satışına ilişkin bölümün vergiden muaf esnaf tarafından doldurulması ve ürünle 
birlikte gönderilmesi mümkündür. 
 
Muafiyet şartlarını sağlamadığı tespit edilenler 
 
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. 
 
İlgili Tebliğin tamamına ve ekine ulaşmak için tıklayınız.  
 
Saygılarımızla. 
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