Sayın Üyemiz;
Daha önce duyurusu yapılan ve Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması
nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı
destek programının usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve söz konusu tebliğ 17
Şubat 2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu tebliğ dahilinde;


Destek programından 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine
devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki
cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim
yılındaki cirosu % 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek faaliyet gösteren
(NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti
olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabileceklerdir.



Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk
Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim
yılındaki cirolarına göre azalan tutarın % 3’ü kadar olacaktır.



İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki
vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas
alınacak olup, bu yıllara ilişkin olarak27/1/2021 tarihinden sonra verilecek düzeltme
beyannameleri dahil ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.



Bu Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler
Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu Tebliğ
kapsamında verilecek ciro kaybından mahsup edilecek, kalan tutar var ise; kalan tutar ciro
kaybı desteği olarak verilecektir.



Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı internet
sitesinden duyurulacak olup, başvurular www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden
yapılacaktır.



Ciro kaybı desteği,başvuru esnasında bildirilen ve elektronik ortamda doğrulanan banka
hesabına doğrudan yatırılacaktır.

Ciro Kaybı Desteğine İlişkin Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilecek olup, bilgi için
Odamız Vergi/Mali Danışmanına telefon ile ya da yüz yüze başvurulabilinecektir.
Saygılarımızla.

Ciro Kaybı Desteği Tebliğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bilgi için : Mustafa ÇOTAK – Vergi/Mali Danışman
Tel
: (222) 2222626 Dahili :201
GSM
: (535) 6359495

