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İlgi : 18/07/2019 tarih ve 68265 sayılı özelge talep formunuz

 

İlgide kayıtlı  özelge talep formunda,  21/06/2019 tarihi  itibariyle  telekominikasyon ekipman ve
parçalarının  toptan  ticareti  faaliyetine  başladığınızı  belirterek  Genç  Girişimci  istisnasından
faydalanmak  için  Vergi  Dairesi  Müdürlüğüne  müracaatta  bulunduğunuzu  ancak,  18  yaşını
doldurmamış  olmanız  nedeniyle  tereddüt  yaşandığından  bahisle  bu  istisnadan  faydalanıp
faydalanamayacağınız  hususunda  Başkanlığımız  görüşünü  talep  etmektesiniz.

 

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle
değişen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20 nci maddesinde;

 

"Ticari,  zirai  veya mesleki  faaliyeti  nedeniyle adlarına ilk  defa gelir  vergisi  mükellefiyeti  tesis
olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef
gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca
elde ettikleri  bu kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir
vergisinden müstesnadır.

 

1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

 

2- 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.),

 

http://www.gib.gov.tr/genc-girisimci-destegi


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

 

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti
durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü
dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

 

5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

 

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç
elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

 

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü
yoktur.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

Öte yandan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 

-"Mükellef  ve  Vergi  Sorumlusu"  başlıklı  8  nci  maddesinde,  "Mükellef,  vergi  kanunlarına  göre
kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzelkişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi
bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

 

Vergi  kanunlarıyla  kabul  edilen  haller  müstesna  olmak  üzere,  mükellefiyete  veya  vergi
sorumluluğuna  müteallik  özel  mukaveleler  vergi  dairelerini  bağlamaz…"

 

-"Vergi Ehliyeti" başlıklı 9 uncu maddesinde, "Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet
şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi
sorumluluğunu kaldırmaz."

 

-"Kanuni  Temsilcilerin  Ödevi"  başlıklı  10  uncu  maddesinde  de,  "Tüzel  kişilerle  küçüklerin  ve
kısıtlıların,  Vakıflar  ve  cemaatlar  gibi  tüzel  kişiliği  olmayan teşekküllerin  mükellef  veya  vergi
sorumlusu  olmaları  halinde  bunlara  düşen  ödevler  kanuni  temsilcileri,  tüzel  kişiliği  olmayan
teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.

 



Yukarıda  yazılı  olanların  bu  ödevleri  yerine  getirmemeleri  yüzünden  mükelleflerin  veya  vergi
sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni
ödevleri  yerine  getirmeyenlerin  varlıklarından  alınır.  Bu  hüküm  Türkiye'de  bulunmayan
mükelleflerin  Türkiye'deki  temsilcileri  hakkında  da  uygulanır.

 

Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu
edebilirler…"

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Ayrıca, konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "İstisnadan
Faydalanacaklar ve Faydalanma Şartları" başlıklı 3 üncü maddesinde ise;

 

"b) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

 

1) İstisnadan yararlanılabilmesi için mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya kendi işinde bilfiil
çalışmadığı durumlarda ise işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.

 

2) Bir şahsın kendi işinde bilfiil çalışması, işinde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir
mesai sarf etmesidir.

 

3) İşte bilfiil çalışılmasa dahi iş sahibi tarafından işin sevk ve idaresinin kendi elinde tutulması, işin
yürütülmesiyle ilgili kararların alınması, planlanması veya denetiminin yapılması gibi durumlarda
da istisna şartı ihlal edilmiş olmaz.

 

4) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartını sağlayan
mükelleflerin,  faaliyetin  yürütülebilmesi  için  çırak,  kalfa  veya yardımcı  işçi  çalıştırması  istisna
şartını bozmaz.

 

5) Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici
sürelerde fiilen işin başında bulunulmaması halinde de söz konusu şart ihlal edilmiş olmaz."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, mükellefiyet tesis tarihi itibarıyla bilfiil  işinizin
başında olduğunuz, işin sevk ve idaresinin tarafınızca yapıldığı ve bu durumun nezdinizde yapılan
yoklamalarla tutanak altına alındığı anlaşılmış olup 18 yaşından küçük olmanız, adınıza mükellefiyet
tesis  edilmesi  ve  bu  mükellefiyetle  ilgili  ödevlerin  kanuni  temsilciniz  tarafından  yerine



getirilmesinde  mevzuata  aykırı  bir  husus  bulunmamaktadır.

 

Bu  itibarla,  193  sayılı  Gelir  Vergisi  Kanununun  Genç  Girişimcilerde  Kazanç  İstisnası  başlıklı
Mükerrer  20  nci  maddesinde  sayılan  diğer  şartları  da  taşımanız  halinde,  mezkur  istisna
hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


