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KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
Süre Uzatımı Hk.
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oDAIARA 2021/8o sAYıtı GENEtGE

Bilindiği üzere, "KOSGEB Mikro ve Küçük lşletmelere Hızlı Destek Programı" 29 Nisan

2O21tarihi itibariylekamuoyunailanedilmişveodalarımıza07/05/2021 tarihlive2021/62saylı
genelgemizle duyu rulmuştu.

KOSGEB'ten yapılan açıkIamaya göre daha fazla işletmenin bu pro9ramdan yararlanması

için pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere 06 Ağustos 2021 tarihine kadar

başvuru yapma olanağı tanınmıştır,

Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programında Yeni Başvuru Dönemi

için değişiklikler de yapılmıştır.

Bu çerçevede;

- Daha önce Bilimsel Ar-Ge (NACE Rev. 2 _ Bölüm 72) sektöründeki MKi,ler 20,1 7 yılı ve

sonrasında kurulmak kaydı ile Programın sadece İkinci Bileşenine başvurabiliyor iken, yeni

başvuru döneminde Birinci Bileşene başvu rabilecektir.

- Birinci Bileşende; 2O2O yıIının ilk beş ayı iIe 2019 yılının ilk beş ayı mukayese edildiğinde

asgari o/o25 gelir kaybı olmasına ilişkin kriter revize edilmiştir.2020'deki yıllık net satış hasılatı,

20,19,daki yıllık net satış hasılatına göre artmamış olan Mkl,|er başvuru yapabilecektir.

- Birinci Bileşende; 2O2O ve 2O19 yılı gelirlerinin mukayesesinde ilk 5 aylık KDV

Beyannameleri yerine Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarındaki yıllık net satış hasılatı Verileri

kuİlanılacaktır. Böylece, KDV Beyannamesi mükellefi olmayan MKİ'ler de başvuru yapabilecektir.

- Birinci Bileşende; gelir sorunu olmayan ancak 2019 yılında nakit akışı sorunu yaşayan

MKi'lerin de ilk başvuru döneminde başvuru yapmasına izin verilmiştir. Nakit akışı sorununda

esas alınan 201 9 yılına, 2020 yılı da eklenmiştir. Buna göre; bilanço usulü defter tutan ve 2019

veya 2020 aylarından herhangı birinde nakit oranı 0,2'nin altında olan MKl'ler Birinci BileŞene

başvu rabilecektir.

_ Üç kamu bankasının işe Devam Kredisinden yararlanan MKi,lerin başvuru yapamaması

ile ilgili kısİt revize edilmiştir. Kredi Garantı Fonu (KGF) aracılığıyla 250.0OO TL ve altında İŞe

Devam Kredisi alanlar programa başvuru yapabilecektir.

- K9SGEB girişimci kredi faiz desteğinden yararlananlarla ilgili kısıtlama kaldırılmıŞtır.

- Vergi-SGK borcu olan MKİ'ler, başvuru sırasında borçlannı tecil veya

taksitlend ireceklerine dair beyanda bulunmaları halinde Programa başvu rabilecektir, Yasal

sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi veya SGK borcunu KOSGEB destek ödemesi öncesınde

kapatan ya da tecil/taksitlend iren MKİ'Iere destek ödemesi yapılabilecektir.
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- Daha önce sektör kriterine uygunluk "ana faaliyet kodu" çerçevesinde kontrol edilmekte
iken, mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri Programın hedef kitlesine uygun olan
MKİ'lerin başvu ru yapabilmesi sağlanmışür.

Başvuruda uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler programa e-devlet
üzerinden online olarak başvuracaktır,

Detaylı biIgiye KOSGEB'in www,kosgeb.gov,tr internet adresinden ulaşma imkanı
bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Meh metl lLDAĞ ERE
Genel S B irlik a kanır


