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314 NO.LU GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ İLE ELEKTRONİK 
TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE MAL İHRACATI 
KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İNDİRİM 
UYGULAMASINA 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 89’uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmek 
suretiyle tam müellef gerçek kişiler tarafından 
gerçekleştirilecek ihracat faaliyetlerine yeni bir teşvik 
sağlanmıştır.  
 
“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 
sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı 
temsilci olarak 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. Bu indirimden 
yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan; 
 
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, 
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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
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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, 

 
şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı 
sayılanları ifade eder.) 
 
Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye 
ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 
 
Söz konusu hükmün 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 
 
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. 
 
Yukarıda yer alan tutarlar, indirimden yararlanabilmek için bu kapsamda elde 
edilebilecek azami ihracat hasılatlarını göstermektedir. Bu bağlamda, bir takvim yılı 
içerisinde söz konusu bendin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan hasılat 
tutarlarının aşılması halinde, indirimden yararlanabilmek için bir sonraki alt bentte 
yer alan istihdam şartlarının sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, (d) alt 
bendinde yer alan hasılat tutarından daha fazla ihracat hasılatı elde eden 
mükellefler, sigortalı olma ve işçi çalıştırma şartlarını sağlasalar bile söz konusu 
indirimden yararlanamayacaklardır. 
 
Yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik başta olmak üzere her türlü hizmet ihracı 
kapsamında elde edilen kazançlar düzenleme kapsamında yer almamaktadır. 
 
İndirimden yararlanabilecek mükellefler ve yararlanma şartları: 
 
Tebliğde “Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi”, “Hızlı kargo taşımacılığı yapan 
şirket”, “Mal ihracatı”nın tanımları yapıldıktan sonra indirime ilişkin şartlar aşağıdaki 
gibi açıklanmıştır.  
 
İndirimden, 4458 sayılı Kanunun 225 inci 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. 
 
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) uyarınca, 
miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen mallar için dolaylı 
temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan 
şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, 
miktar veya değer itibarıyla bu sınır içerisinde yer alan malların ihracatından elde 
edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-8.htm
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İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili 
takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacaktır. 
 
Bu kapsamda yapılan mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsi hasılatların TL’ye 
çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği kabul 
edilerek TCMB’nin o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kuru dikkate alınacaktır. 
 
Tebliğe göre, 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. 
 
Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen 
elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı yanında, 
başka şekillerde de ihracatları bulunan mükelleflerin, faaliyetlerine ilişkin hasılat, 
maliyet ve gider unsurlarını ayrı ayrı izlemeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda 
yapılan ihracat faaliyetleri ile bu kapsama girmeyen diğer faaliyetlerin birlikte 
yapılması halinde müşterek genel giderler, indirim konusu yapılabilecek ihracat 
faaliyetlerinden elde edilecek hasılatların toplam hasılat içindeki oranı dikkate 
alınarak dağıtılacaktır. İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda 
değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma 
vasıtalarının amortismanları 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. 
 
Uygulanacak indirim oranı 
 
İndirim kapsamında, Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler 
tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal 
ihracatından kaynaklanan kazancın %50’si (bentte yer alan diğer şartlar dâhilinde) 
kazancın elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi 
üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. Zarar halinde indirim söz konusu 
olmayacaktır. İndirim konusu yapılamayan tutarların gelecek yıllara devri mümkün 
değildir. 
 
İndirimden geçici vergi dönemlerinde yararlanılması ve kur farklarının indirim 
tutarında dikkate alınmaması: 
 
Mükellefler geçici vergi dönemlerinde de anılan indirimden faydalanabileceklerdir.  
İndirimden yararlanılabilmesi için Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan 
şirketler aracılığıyla yapılan mal ihracatından elde edilen hasılatlara ve çalıştırılan 
işçi sayılarına ilişkin Kanunda belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı her bir geçici 
vergi dönemi için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Geçici vergi dönemlerinde aranılacak 
azami hasılat tutarı, alt bentlerde yer alan ve bir takvim yılı için belirlenen hasılat 
tutarlarının geçici vergi dönemine tekabül eden kısmı olacaktır. Tebliğ’de bu konuya 
ilişkin kapsamlı bir örnek verilmiştir. 
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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. 
 
İlgili Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.  
 
Saygılarımızla. 
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