KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMLARI VE BAZI VERGİ ORANLARINDA YAPILAN
DÜZENLEMELER

23 ARALIK 2020
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KAPSAM
•
•
•
•
•
•

3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
3322 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
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1. Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı
• 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar
kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa
çalışma talebinde bulunan işyerleri için başvuru süresi 31.01.2021 tarihine uzatılmıştır.
2. Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Uzatıldı

• 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar
kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma
başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 28.02.2021 tarihine
kadar uzatılmıştır.
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3. Bazı Hizmetlerde Yıl Sonuna Kadar Uygulanacak Olan KDV Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mayıs
2020 Tarihe Kadar Uzatıldı
• 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı
%8’e bazılarında ise %1’e düşürülmüştü.
• 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile söz konusu oran indirimlerinin süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 3318 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2021’dir.
• KDV oran indirimlerine ilişkin liste aşağıdaki gibidir. Buna göre;
➢ İşyeri kiralama hizmeti,
➢ Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,
➢ Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,
➢ Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen 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 ütüleme hizmetleri,
➢ Halı ve kilim yıkama hizmetleri,
➢ Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
➢ Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima
vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
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3. Bazı Hizmetlerde Yıl Sonuna Kadar Uygulanacak Olan KDV Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mayıs
2020 Tarihe Kadar Uzatıldı
➢ Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD 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 onarımı (malzemeler hariç),
➢ Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
➢ Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
➢ Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
➢ Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
➢ Çilingir ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,
➢ 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 hariç),
➢ Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki
yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
➢ Yolcu taşımacılığı hizmetleri,
➢ Ekli II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç
olmak üzere, 30.12.2029 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki İstatistik
Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no’lu fasılında yer alan süs bitkileri ile
çiçek teslimleri,
KDV oranı %8 uygulanacaktır.
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3. Bazı Hizmetlerde Yıl Sonuna Kadar Uygulanacak Olan KDV Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mayıs
2020 Tarihe Kadar Uzatıldı
• Ayrıca söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının,
31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına
ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu hüküm yayım tarihinde (23.12.2020) yürürlüğe girmiştir.
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4. Gelir Vergisi Stopaj Oranlarında Bazı Düzenlemeler Yapıldı
• 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile;
➢ 2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği
kazançları üzerinden yapılan %15 stopaj uygulaması kaldırılmıştır,
➢ Mevduat faizlerinden elde edilen gelirlerde uygulanan stopaj indiriminin süresi 31.03.2021
tarihine kadar uzatılmıştır,
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4. Gelir Vergisi Stopaj Oranlarında Bazı Düzenlemeler Yapıldı
➢ 23.12.2020 tarihi ile 31.03.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar
tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının
bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde
edilen gelir ve kazançlara;
✓ Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
✓ Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
✓ Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
✓ 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
✓ 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
✓ 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,
oranında gelir vergisi kesintisi uygulanacaktır. Yapılan bu düzenleme ile bankaların
özkaynaklarının güçlendirilmesi ve kredi hacimlerinin genişletilmesi maksadıyla bankalar
tarafından ihraç edilen veya fon kullanıcısı bankalar olan kira sertifikasından elde edilen gelirlere
uygulanan stopaj oranları ve vadelere göre mevduat faiz gelirlerinden yapılan stopaj oranları
birbirine eşitlenmiştir.

➢ Bir diğer düzenleme ise; 23.12.2020 tarihi ile 31.03.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap
edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında
«döviz» ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara,
%0 oranında stopaj uygulanacaktır.
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4. Gelir Vergisi Stopaj Oranlarında Bazı Düzenlemeler Yapıldı
• 31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31
Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki ödemeler üzerinden yapılması gereken
tevkifat oranları %20’den %10’a düşürülmüştü.
➢ GVK’nın 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,
➢ Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında
bunlara yapılan kira ödemeleri,
➢ Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik
statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
kapsamında; 1 Ocak 2021 tarihinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan
yukarıdaki kira ödemeleri üzerinden %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaya devam
edilecektir.
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4. Gelir Vergisi Stopaj Oranlarında Bazı Düzenlemeler Yapıldı
• Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılacak tevkifat oranları
ise 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla belirlenmiştir. Söz konusu Karar uyarınca,
kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
%20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tevkifat
oranı da 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere %10’a düşürülmüştü.
• 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu indirimli tevkifat oranı (%10) uygulamasının
süresi de 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 01.01.2021 tarihinden 31.05.2021
tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan bu kira ödemeleri üzerinden %10 oranında gelir vergisi
tevkifatı yapılmaya devam edilecektir.
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5. İthalat Vergilerinde Düzenlemeler Yapıldı
• 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3322 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile;
➢ Çeltik ithalatında gümrük vergisi %34’ten %5’e,
➢ Bazı pirinç çeşitlerinin ithalatında gümrük vergisi %36’dan %10’a,
➢ Diğer ürünlerin ithalatında ise gümrük vergisi %45’ten %15’e,
düşürülmüştür. Söz konusu oranlar, 30.04.2021 tarihine geçerlilik arz etmektedir.
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