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Bilindiği üzere, Gelir idaresi Başkanlığının 26 Mayıs 2022 tarihli Ve 31 847 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 32O seri numaraIı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde basit usule tabi esnaf ve
sanatk5rların aynı anda genç 9irişimcilik istisnasından yararlanamayaca klan belirtilmiştir.

konuya iIişkin olarak, TEsk,e aıt teşkilatlardan yapılan yazılı ve sözlü başvurularda; sGk
tarafından genç girişimcilik istisnasından yararlanan esnafımızdan basit usulde olanlara 9önderilen
yazılarda, bu kapsama giren esnafımızın sosyal gÜvenlik mevzuatü yönünden de genç girişimcilik
istisnasından yararla namayacakla n belirtilmekte ve bu kapsamda tahsil edilmeyen primlerin 7 gün
içinde tahsilinin talep edildiği bildirilmektedir.

Gellr idaresi Başkanlığının, konuyla ilgili olarak 21 Ekim 2022 tarihli ve E_4867 823s,
120.01.01(1091)_,1 16041 saylll yazısında özetle, "basit usulde vergiye tabi olup daha önce genç
girişimcilik istisnasından da yararlanan mükelleflere, 551O sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (k)
bendi kapsamındaki sigortalllann genç girişimcilik teşvikinden yararIan maların ı teminen bağlı
bulundukları vergi dairelerince Gelir Verg i5i Kan u n u na göre genç girişimcilik isti5nası için belirIenen
mümkÜn bulunduğu" ifade edilmektedir.
şartlarl taşlytp taşlmadlklarlna dair yazı verilmesinin

Bir başka ifadeyle, basit usul istisnasının kapsamı, genç 9irişimcilik istisnasının kapsamından

daha geniş oldugundan basit usulde vergiye tabi esnafımızın aynı zamanda genç girişimcilik
istisnaİındİn yararlanmalan fiilen mümkün olmamakla beraber, vergi dairelerince bu durumdaki
esnafımızın ğenç 9irişimcilik istisnasının şartlarını taşıdığına dair yazı verilmesi mümkün
olmaktadır,

yukandaki kapsama giren esnafve sanatkArlarım ızın, bağlı bu lu nd uklan vergi dairelerinden
genç girişimcilik istisnasının şartlannl taşldlklarına dair yazı talep ederek sGk il müdürlüklerine
jstisnasından
n.şurrıJa. bulunmaları halinde, SGK mevzuatı yönünden genç girişimcilik
yaİarlanmaya devam etmeleri mümkün olup; kendilerine tebliğ edilen borÇ bildirimleri iPtal
edilecek ve tahsil edilen ödemeler kurum tarafından cari usullere göre ]ade edilecektir.
Bilgilerinlzi ve ilgili esnaflanmıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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