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Ciro Desteği Hk.

oDALARA 2021/29 sAYıLı GEıııELGE

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususu nd ereğini rica ederiz

11/02/2021

Koronavirüs (Covid_19) salglnlndan faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar 9ören yiyecek ve

içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programı 05 /02/2021 larihli

ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulmuş; uygulama usul ve esasları 11/02/2021

tarih ve 31 398 sayllı Resmi Gazetede yayımlanmlştlr. Buna göre;

o Bu destek programından 2o19 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine

devam eden ve 27 /O1/2o21 tarihi itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3

milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yıllndaki cirosu %5O ve

üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (ekte yer alan NACE 56 genel

faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliYet

konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecektir.

o Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk

Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yıtındaki cirolannın 2019 takvim Yılındaki

cirolarına göre azalan tutannın %3'üdür.

. işletme cirolarınln tespitinde 27/1/2021 tarihi itibanyla 2019 ve 2020 takvim yıllanndaki

vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır,

. Esnaf ve sanatk6rlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs sal9ını nedeniyle verilen hibe

desteğinden hak edilen 3.0OO Türk ıirası tutai bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden

mahsip edilecek veya varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak veri1ecektir.

. Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığlnln internet sitesi

üzerinden duyurulaiak, bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydatanma hakkına sahip olan

işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacaktır,

. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar taraflndan yapılır ve başvuru ile eki taahhütname

elektronik ortamda onaylanır.

o Bu Tebliğ kapsamlnda ciro kaybı desteğinden faydalanma hakklna sahip_ olan işletmelerce

yapılabilecek itirazĞr, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel

ırıırdırııl9ı,n. y.pılabilecektir. itirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtlan esas alınacaktır,

o ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği (başvuru sahibinin

lBAN'ı) ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırıIacaktır
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Kod Tan,m

kVei hizmetifaal

56.1 Lokantalar ve s İaai

56.1 Lokantalar ve hizmet]faali er

56.10.01
seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut_pilav, piyaz, dondurma, Vb. ile

klarda llanlar dahil

56.10.02 Böre ilerin laal lm larln faali ile s r olanlar ha

56,10.03 rbacllann ve i mbecilerin faa llann faa riile olanlar harirI m

56.,10.04 r olanla. hariDondurmacllarln faa rnal llarln faali eri ile

56.10.0B
Diğer lokanta Ve restoranlarln (içkili Ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar iıe self servis sunanlaa dah l;

lann Ve al r tesislerin faal er ie olanlar hari

Pastanelerin Ve tatlıcllann (sütıü, şerbetli Vb.) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil;
lm olanlar harin ie

56.10,10
Pizzacllarln faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imaıatçllarln Ve al götür tesisıerin

ile se r olanlar harifaa

56.10.14 birimle. taraflndan letiBa inde emi ve trenlerde restoran letmecili

56.10,17
l\4antlcl ve gözlemecilerin faaliyeli (garson servisi sı]nanlar ile self servis sunanlar dahiı; imalatçllalln Ve al

hr tesisler]nin faal

10.18
oturacak yeri olan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb,) satlş yerleri (büfeler dahil) tarafından sağlanan

hazlrlama ve sunum faali el

arln lerilrllkll hizmet veren kafe ve56.10.19

56.10.20 r tesisi olarak hizmet verenlelide ve lahmacun fınnlarlnın rl alol

56.10.21

te lerislsvbtost sat dfeler ha a ötüo fa§t-food ah bum (iç|laotu cak lş (bü 9yerlelimayan rg sandViç,yen
h nazI aam suVe faalu mnve zeben rirle ntarafl and as nla a dd rInlan füahmacu

Lahmacun Ve pidecilik (içli pide (klyrnall, peynirli vb.)) faaliyeli (garson servisa sunanlar ile §elf servis sunanlar
llarln ve al ötür tesislerin faalhil r olanlar hariri i]e56.10.22

56,10,23
Döner, cağer, kokoreç, köfte Ve kebapçllarln faal yeti (garson servisi sunanlar ile self servjs sunanlar dahil;
ima] l arln al olanıar]letes]slerin faa

cek hizmetlerifaaliletme]erin cateri faalmek hizmetisunan rldD

56.21 nan l elerin faaliünlerde dl mek hizmeti

56,21.01 letmelerin faaünlerde dı mek sunanözel

hizmeti faa ri29

kantin er n faali ri kantinleri Vbr] s fab.ika okul56.29,0,1

Hava yolu şırketterive diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlü düzenlomelere dayall olarak yiyecek
hazlrlanmasl ve temini hizmetleri56.29.03
Dışanya yemek sunan diğer işletmelelin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite vb. men§uplan iç]n tabldot

Vb, dahil özel ünlerde hizmet verenler hari29.90

k sunum hizm56.3

sunum hizmetleri30

Çayocaktarl'klraathaneler'kahvehaneler,kafeler(içecekağtrllkllhizmetVeren),meyvesuyusalonlanVeçay
k sunum faaller nde i56.30.02

alkol1ü-alkolsüzLokall56.30 03

cek sunü]m faave birahanelerd zn aıkollü-aIBal m56,30.04

56.30.05

erl alkolletilen barlannTrenlerde ve lerd lkols0656.

sunum faaliam ve sahle56.30 B

sunum faalli fsatanlar ile di er56,30,90

kuLübü a dis lsalonlarl Vb rlerde i k sunum faal lü-a ko

56 10 0s


