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Gelir Vergisi Stopajı ve KDV Oranlarında İndirim

oDALARA 2o2o/113 sAYıLı GENELGE

llgi:

TESK'in O4.0B,2O20 tarih ve 2020/139 sayılı yazısı

Bilindiği üzere, yenitip korona virüsü (Covld-19) salgınının önüne geçilebilmesi amacıyla
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bazı tedbirler alınmış, bu kapsamda birçok esnaf ve sanatk5rımız
lşyerlerini geçici olarak kapatmak zorunda kalmıştır- Bu süreçte, esnaf ve sanatkArlarımız ile
meslek kuruluşlarımızdan gelen talepler de değerlend irilerek virüs salgını ile mücadeleden
olumsuz etkilenen esnaf ve 5anatkarlarırnıza destek sağlanabilmesi amacıyla llgili bakanlıklarla
yoğun bir mesai
çok sayıda toplantı yapılmış, esnafımızın mağduriyetinin giderilebilmesi için
harcanmıştır, Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığına salgın ile mücadeleden ekonomik
olarak en çok etkilenen esnaf ve sanatk6rlarımızın faaliyette bulunduğu sektörlerde ver9i
indirimlerinin yapılması da taleplerimiz arasındadır, Bu talebimiz Cumhurbaşkanlığınca olumlu
karşılanmış, 31 Temmuz 2O2O tarihIive 31202 sayılı ResmiGazetede yayımlanan 2812ve2813
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile gelir vergisi stopajı ile KDV oranlarında 31 Aralık 2020
tarihine kadar indirim yapılmıştır,
Bu kapsamda;
2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile faaliyette bulunduğu işyeri kiralık Olan qerÇek
usuldeki esnaf ve sanatkArlarımızın kira ödemeleri sırasında uygulayacağı stoPaj oran1,31 Aralık
2020 tarihine kadar yüzde 2O'den yüzde 10'a düşürülmüştür.
2B12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;
1. Başti tamirat, bakım, onarım hizmetleri olmak üzere genel orana §üzde 18)

tabi olan aşağıdaki hizmetlerde KDV oranı 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 8'e
indirilmiştir.
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Fabrikalar

l\4h. Hasan

yolcutaşımacılığıhizmetleri,

Yeme-lçme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
Berberlik, kuaförlük ile güzellik salonlarında veriIen hizmetler,
Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,
Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,
kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ıjtüleme
hizmetleri,
Halıve kllim yıkama hizmetleri,
hamallık hizmetleri,
Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetlerl ile
İşyeri kiralama hizmeti,
ot 6rn, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,
Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve Iunapark giriş ücretleri,
(malzemeler hariÇ),
Bisiklet, motosikletve motorlu bislkletlerin bakım Ve onarlml
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Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık
makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CDlDVD oynatıcıları, ev tipi video
kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.)
(merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onaTımı(malzemeler hariç),
Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
Mobilya|arın ve ev döşemelerinin bakım ve onarımt (malzemeler hariç),
Bilg isaya rla rın, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler
hariç),

Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait
koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri
(malzemeler ha riç),
süs bitkileri ile çiçek teslimleri

2. Halen yüzde 8 oranında vergiye tabi aşağıdaki hizmetlerde KDV oranı 31 Aralık
2020 tarihine kadar yüzde 1'e düşürülmüştür.
Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taveTna, birahane,
kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı,
kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer
şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci

ı

sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil
köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen
hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
. otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceme
hizmeti,

. sinema,

tiyatro, opera, operet ve bale, müze giriş ücretleri

Uygulamaya iIişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir genel tebliğ çıkarılması
beklenmektedir. Söz konusu genel tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandığında ayrıca genelge ile
duyurulacaktır,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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