İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Sayı:
Konu:

İzmir, 19/04/2021

93258777-TESK.İESOB.GSK.YAZI.2021/184-1454
BASİT USULDE VERGİLEME VE ESNAF MUAFLIĞI

ODALARA 40 SAYILI GENELGE

İLGİ : TESK’ in 19.04.2021 tarih, 65 sayılı genelgesi.

Konfederasyonumuzun “Basit Usulde Vergileme ve Esnaf Muaflığı” hakkındaki ilgi
genelgesi Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Serkan CEYLAN
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GENEL SEKRETERLİK
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BASİT USULDE VERGİLEME VE ESNAF MUAFLIĞI

19.04.2021

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/65 SAYILI GENELGE

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan
açıklamada ekonomi reform paketi kapsamında basit usule tabi üyelerimizin tamamının esnaf
muaflığına alınacağı ve 800 binin üzerindeki üyelerimizin vergi beyannamesi vermeyeceği ve vergi
ödemeyeceği ifade edilmiştir.
Konuyla ilgili olarak meslek kuruluşlarımızdan mevcut uygulamanın ne şekilde
devam edeceği yönünde çok sayıda soru gelmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde;






Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda bir kanun çalışmasının başlamış
olduğu, ancak bu çalışmanın Aralık ayında yasalaşması ve dolayısıyla 2022 yılının
başında yürürlüğe girmesinin beklendiği,
Yapılacak kanun değişikliğinin basit usulü kaldırmadan yalnızca yıl sonunda
beyanname vermeme ve vergi ödememe şeklinde planlandığı,
Bu şekliyle basit usule tabi üyelerimizin esnaf muaflığına alınmasının söz konusu
olmadığı, ancak bu gruptaki üyelerimizin elde ettiği gelirlerin gelir vergisinden istisna
tutularak vergiye tabi olmamasının öngörüldüğü,
Basit usulde belge düzeninin ve muhasebe kayıtlarının bugünkü şekliyle aynen devam
edeceği,
ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, basit usule tabi esnaf ve sanatkârlarımızın mal ve hizmet satışlarında
meslek kuruluşlarımızdan temin ettikleri belgeleri kullanmaya devam edeceklerini, mal ve
hizmet alışları ve giderleri için belge almaya devam edeceklerini, mal alış ve giderlerine
ilişkine belgeleri ile hasılatlarını gösteren belgelerin kayıtlarının defter beyan sisteminde kayıt
altına alınmasına devam edileceğini bilgilerinize sunar, keyfiyetin bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf
ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK
Genel Sekreter V.

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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