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Vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkârların meslek
kuruluĢlarımıza olan aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasını, esnaf muaflığının kapsamının geniĢletilmesini
ve ahilik sandığı uygulamasının ertelenmesini de içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Anılan Kanunda, esnaf ve sanatkârlarımız ile meslek kuruluĢlarımızı yakından ilgilendiren düzenlemeler
aĢağıdaki gibidir.
1. Vergi, sosyal güvenlik primleri ve kamuya olan bazı borçlar yeniden yapılandırılmaktadır. Buna
göre, 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki vergi, sosyal güvenlik primi, gümrük vergileri,
idari para cezaları, belediyelerin su, atık su ve katı atık alacakları ile belediyelerin ücret alacakları
yeniden yapılandırılacak, söz konusu borçların gecikme zammı, gecikme faizi ve gecikme cezası gibi
fer’ileri silinerek enflasyon oranında yeni bir faiz hesaplanacak ve hesaplanan bu faizle beraber toplam
tutar 36 aya kadar vade ile 18 eĢit taksitte ödenebilecektir.
2. 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait olup 5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara
olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini
geliĢtirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının, birinci taksiti 28 ġubat 2021 tarihine kadar,
kalanı aylık dönemler hâlinde ve en fazla toplam altı eĢit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının Kanunun yayımı
tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiĢ olması hâlinde ise ödenmiĢ borç asıllarına isabet eden
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda üyeliği devam eden esnafın, vergi mükellefiyetinin sona erdiği
tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten
sonra, tahakkuk etmiĢ aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar ilgili meslek kuruluĢuna
baĢvurulması Ģarttır.
3. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine 10 numaralı bent olarak eklenen
düzenlemeye göre, evlerde üretilen ürünlerin (ürün türünde hiçbir sınırlama olmaksızın) ayrı bir
işyeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları
evlerde üretip, internet veya benzeri elektronik ortamlarda satanlar esnaf muaflığından
yararlanabilecektir.
Bu kapsamda olup esnaf muaflığından yararlanabilmek için;
Vergine muaf esnaf belgesi alınması,
Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesap üzerinden tahsil
edilmesi zorunludur.
Bankalar üzerinden tahsil edilen ve ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden bankalar yüzde 4
oranında gelir vergisi kesintisi yapacaktır. 1 veya üzeri iĢçi çalıĢtırılması halinde vergi kesintisinin oranı yüzde 2’ye
indirilecektir. Vergi kesintisinin yüzde 2 oranında uygulanabilmesi için ay içerisinde en az 10 gün süreyle iĢçi
çalıĢtırılması zorunludur.
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