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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
07 NOLU GENELGE
10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
Esnaf ve Sanatkârlar için aşağıdaki önemli düzenlemeler yapılmıştır.
1. 08 Eylül 1999 tarihinden itibaren emekli olduğu halde çalışmaya devam eden
BAĞ-KUR’ luların emekli aylıklarından kesilmeye başlanan sosyal güvenlik destek primi
kesintisi 23 Nisan 2015 tarihinde yapılan düzenleme ile % 15’ ten % 10’a düşürülmüş ve
10 Şubat 2016 tarihi itibariyle tamamen kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren emekli olduğu
halde BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarından kesinti
yapılmayacaktır.
2. Söz konusu Kanunun 1 inci maddesi ile ilk defa faaliyete başlayan genç esnaf ve
sanatkârların toplamda 75 bin TL’ ye kadar olan kazançları 3 dönem boyunca vergi dışı
bırakılmaktadır.
Yapılan düzenlemeden faydalanma şartları şu şekildedir:
a.İlk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olması,
b.Mükellefiyet tarihi itibariyle 29 yaşının doldurulmamış olması,
c.İşe başlamanın yasal süresinde bildirilmiş olması,
d.Kendi işinin başında bilfiil çalışması,
e.Faaliyetin adi ortaklık olarak açılması halinde ortakların her birinin bu şartları ayrı
ayrı taşıması,
d.Faaliyetin eş, çocuklar veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından
devralınmamış olması,
e.Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunmaması.
Yukarıda yazılı şartları topluca taşıyanlar, söz konusu vergi avantajından
yararlanabileceklerdir. Ancak, bu avantajdan yararlanılıyor olsa dahi vergi beyannamelerinin
süresinde verilmesi gerekmektedir.
3. Kanunun 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile basit usule tabi esnafımızın 8 bin
TL’ ye kadar olan kazançları vergi dışı bırakılmaktadır. Söz konusu uygulama 2016 yılı
gelirlerine uygulanacağından 2015 yılına ait olup 2016 yılında verilen beyannamelerde bu
indirim söz konusu değildir.
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8 bin TL tutarındaki indirimin miktarı her yıl yeniden değerleme oranında
artırılacaktır. Ancak ilk defa faaliyete başlayan genç esnaf ve sanatkârların yukarıdaki 2 nci
maddede yazılı vergi avantajından yararlanmaları halinde, bu destekten yararlanmaları
mümkün bulunmamaktadır.
4. Kanunun 33 üncü maddesi ile 27.03.2015 tarih ve 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu değişiklik ile
Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş
ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, geçiş ücretinin giriş-çıkış
yaptığı mesafeye göre idari para cezası verilmesi ile geçiş ücretini ödemeden geçiş yapanların
cezai işleme tabi tutulmamak için geçiş tarihini izleyen on beş günlük ödeme süresinin
15 Nisan 2015 tarihinden önceki ihlallere de uygulanması sağlanmıştır.
Bilgi edinilmesini ve esnafınıza duyurulmasını rica ederiz.

Mehmet Nesip KEMALOĞLU
Genel Sekreter

Fevzi APAYDIN
Başkan
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