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T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü 

  

    

Sayı : E-62030549-120[89-2021/319]-584448 

Konu : Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir 

Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılıp 

Yapılmayacağı Hk. 

  

  

İlgi : …/…/…. tarihli ve ……….. evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz. 
 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Posta İdaresi ya da hızlı 

kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük 

beyannamesiyle mal ihracatı yaptığınızı, aynı zamanda başka bir firmada ücretli 

olarak çalıştığınızı, ihracat yaptığınız firmada Bağ-kur primi ödediğinizi, ücretli 

çalıştığınız şirket tarafından ise adınıza sigorta priminin yatırıldığını belirterek, Gelir 

Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine eklenen ve elektronik ticaret gümrük 

beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançların %50'sinin 

beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilmesini düzenleyen 16 numaralı 

bentte yer alan "ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk 

lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması" hükmündeki 

sigortalı olma şartını sağlayıp sağlayamadığınız ve yapmış olduğunuz ihracattan 

dolayı elde edilen kazancınızın gelir vergisi beyannamesinden indirim konusu 

yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, konu 

hakkında Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir. 

  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 

  

-37 nci maddesinde; 
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"Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır" 

  

- 89 uncu maddesinin birinci fıkrasında; 

  

"Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek 

gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 

  

 .... 

  

"16. (7256 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2021 

tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 17.11.2020) Tam 

mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci 

maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı 

kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük 

beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın 

%50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan; 

  

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar 

olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, 

  

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar 

olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya 

da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

  

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar 

olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya 

da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

  

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar 

olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya 

da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı 

sayılanları ifade eder.)." 

mailto:info@evrim.com


  
 

 info@evrim.com | www.evrim.com 

 

  

hükümleri yer almaktadır. 

  

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Sigortalı 

Sayılanlar" başlıklı 4 üncü maddesinde; 

  

"Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 

... 

  

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 

  

  

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir 

vergisi mükellefi olanlar, 

... 

 

sigortalı sayılırlar..." 

 

hükmü yer almaktadır. 

  

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ticari kazanç nedeniyle gelir 

vergisi mükellefi olmanız ve söz konusu mükellefiyetin 5510 sayılı Kanun 

kapsamında sigortalı sayılanlar arasında yer alması nedeniyle, 193 sayılı Kanunun 

89/16 maddesi çerçevesinde yaptığınız mal ihracatı kapsamında elde ettiğiniz 

kazancınızın %50'sini gelir vergisi beyannameniz üzerinden indirim konusu 

yapmanız mümkün bulunmaktadır. 
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