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                                                                                                      İstanbul, 15.02.2016 

 

SİRKÜLER ( 2016/13) 

 

Konu: 6663 Sayılı Kanun Kapsamında Vergisel Konularda Yapılan Değişiklikleri. 
 
10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı kanunda yer alan 
vergi ile ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir; 
 

1. 29 Yaş Altındaki Girişimcilere Vergi Teşviki 
 

01.01.2016 tarihinden itibaren, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. Maddesi ile 
ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk kez mükellefiyet tesis ettiren 
29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere aşağıdaki şartları taşımaları durumunda, 
faaliyete başladıkları yıl da dahil olmak üzere 3 yıl boyunca elde ettikleri kazancın 
75.000 TL’sına kadar olan kısmı vergiye tabi olmayacaktır. 
 

 İşe başlamanın kanuni süresi (10 gün) içinde bildirilmiş olması, 
 

 İstisnadan faydalanacak kişinin kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin 
kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi 
çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi 
zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı 
bozmaz.), 

 

 Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm 
ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması, 

 

 Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin devralınmamış 
olması, 

 

 Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, 
 

 İstisna kapsamındaki faaliyetlerden zarar edilse veya istisna kapsamının altında 
kazanç elde edilse dahi beyanname verilmesi zorunludur. 

 
2. Basit Usul Kazançlara Vergi Teşviki 

 

01.01.2016 Tarihinden geçerli olmak üzere, GVK 89. Maddesine eklenen 15 numaralı 
bent ile basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin kazançlarının 8.000 TL’lık 
kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. 
 

3. Gübre Ve Yem Teslimleri KDV’siz Yapılacaktır 
 

10.02.2016 tarihinden itibaren, KDV Kanununun 13. Maddesine eklenen (ı) bendi ile 
hayvan yemleri ile gübre teslimleri ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde 
bulunan hammaddelerin teslimine KDV’den istisna edilmiştir. 
 

Gübre ve yem teslimleri tam istisna kapsamına girmesi sebebi ile, bu teslimler nedeni 
ile yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin iadesi talep 
edilebilecektir.  
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4. Tahsili Devam Eden 25 Yaşını Doldurmamış Kişilerden Pasaport Harcı 

Alınmayacaktır. 
 

Kanunun yayımlandığı tarih olan 10.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 
Harçlar Kanunun’da harçtan müstesna edilen işlemlerin yer aldığı 85. Maddesine 
eklenen (h) bendi ile tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış kişilerden pasaport 
harcı alınmayacaktır. 
 
 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

 

 

            Saygılarımızla, 

 

                                                                                                    YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 


