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Tarih : 17.03.2019 
 

 

15 Mart 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan 306 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 

düzenlenen konulara aşağıda yer verilmiş ve evlerde üretilen ürünlerin satışında esnaf muaflığına 
yönelik açıklamalar özetlenmiştir: 
 

306 SERİ NUMARALI GVK TEBLİĞİ İLE DÜZENLENEN KONULAR 

Madde Konu 
Düzenlendiği 
Kanun No  

23/17 Pilot ve kabin memurları ücretlerinde istisna 7161-18.01.19 

29/2 Asker ve sivil makinistlere uçuş ve dalış hizmet tazminat istisnası 7161-18.01.19 

(18.01. 9/6 Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Esnaf Muaflığı 7162-30.01.19 

25/1 Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması 7162-30.01.19 

Geçici 89 Karşılıklı Sonlandırma ve İkale Sözleşmelerinde Gelir Vergisi 

İadesi 

7162-30.01.19 

Tebliğ 303 Tebliğ’deki Örnek’te yer alan maddi hata düzeltildi T303-11.06.18 
 

7162 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9. Maddesinin 6. Bendine 

eklenen ibare ile evlerde üretilen ürünlerin satışında uygulanmakta olan esnaf muaflığı 

uygulamasına ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı da dâhil edilmiştir.  
 

306 Seri Numaralı tebliğ ile evlerde üretilen ürünlerin satışında uygulanmakta olan esnaf muaflığı 

aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 
 

EVLERDE ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİN İŞYERİ AÇMAKSIZIN SATIŞINI YAPANLAR GELİR 

VERGİSİNDEN MUAF ESNAFTIR  (BU KİŞİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE %2 STOPAJ YAPILACAKTIR. 
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında,  

 Evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri  

 Bir işyeri açmaksızın satanlar,  
Esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler. 
 

EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞINDA MUAFİYET İÇİN 8 ŞART BULUNMAKTADIR.  

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için; 
1) İmal edilen ürünlerin, Gelir Vergisi Kanunu 9-1/6 bendinde sayılan aşağıdaki ürünler 

kapsamında olması 
 Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri,  
 Kırpıntı deriden üretilen mamûller,  
 Örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve  
 Turistik eşya, 
 Hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça,  
 Yapma çiçek,  
 Pul, payet,  
 Boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, 
 Tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri 

2) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, 
sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması, 

EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞINDA VE 
İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI 

 (7162 Sayılı Kanun ve 306 Seri Numaralı GVK Tebliğ Düzenlemeleri) 
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3) Dışarıdan işçi çalıştırılmaması, 

4) Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması, 
5) Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması, 

6) Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması, 

7) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması, 

8) Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması 
gerekmektedir. 

 

Ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların 

düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 
geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. 
 

EVLERDE ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİN İNTERNET VE BENZERİ ELEKTRONİK ORTAMLARDA 

SATIŞINDA SATIŞ TUTARI YILLIK BRÜT ASGARİ ÜCRETİ AŞMIYORSA ESNAF 
MUAFLIĞINDAN YARARLANILABİLİR  

(BU KİŞİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE %2 STOPAJ YAPILACAKTIR) 
 

7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, evlerde 

ürettikleri ürünleri işyeri açmaksızın satışında esnaf muaflığından faydalananların, internet ve benzeri 
elektronik ortamlardaki ürün satışlarında da esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale 

getirilmiştir. 

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışında 
ESNAF MUAFLIĞINDAN FAYDALANABİLMEK İÇİN  
 

 Yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık 

brüt tutarını aşmaması gerekmektedir. 
 

Satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı: 

o Her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.  

o Sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer 
şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır. 

 

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli 

olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde,  
 Esnaf muafiyeti kaybedilecek ve  

 İzleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir. 
 

EVLERDE ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SATIŞINA YAPAN ESNAF MUAFLIĞINDAN 
YARARLANAN KİŞİLERE YAPILAN ÖDEMELERDEN %2 STOPAJ YAPILACAKTIR 
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun tevkifat oranlarını belirleyen 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı 

bendinde vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmış olup,  
 Esnaf muaflığı kapsamında satışı yapılan emtia bedelleri veya  

 Bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı 6/6/2012 tarihli ve 

2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %2 olarak belirlenmiştir. 
 

Esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların tamamının gider pusulası ile 

belgelendirilmesi esas olmakla birlikte,  

Münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satın alınan mallar için 
yapılan ödemelere ilişkin olmak üzere,  

 Gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka 
dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür. 
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