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Ocak 2019 tarihinde 7162 sayılı Kanun ile Vergiden
Muaf Esnaf başlıklı 9 uncu maddeye yapılan ilave ile;

Bir iş yeri açmaksızın, dışarıdan işçi almadan ve evlerde
kullanılan dikiş, nakış, ütü ve mutfak robotu gibi
makineler hariç makine kullanmadan, evlerde imal edilen
turistik eşya, havlu, örtü, dantel, sepet, boncuk, tığ işleri,
tarhana, erişte, mantı ve benzeri bazı malları internet ve
benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlara, satış
tutarı yıllık asgari ücretin brüt tutarını (2019 yılı için
30.800 TL) aşmamak koşuluyla, gelir vergisi muafiyeti
sağlanmıştır.

 Elektronik

ortamda yapılan yurt dışı satışlarını, yani
ihracatları posta ve hızlı kargo taşıyıcıları (operatörleri)
ile elektronik ortamda düzenlenen bir beyanla (ETGB
ile) mikro ihracat kapsamında yurt dışı edebilirsiniz.
 Yurt dışına gerçekleştirilen satışlarda, her bir gönderide

MİKTARI BRÜT 150 KİLOGRAMA,
DEĞERİ 7.500 AVRO TUTARINA,

kadar satılan ürünler, posta idaresi veya hızlı kargo
taşımacılığı yapan şirketler aracılığı ile yurt dışı edilebilir.

 Posta

ve hızlı kargo taşıyıcıları marifetiyle elektronik
ortamda yapılan yurt dışı satışları hızlı ihracat olarak
değerlendirilmekte
olup,
indirim
yoluyla
gideremediğiniz yüklenilen katma değer vergilerinin
iadesini talep edebilirsiniz.
 Tedarik
esnasında ödenen, imalat esnasında
hammaddeden , giderlerden ve atiklerden dolayı
ödenen ve indirim yoluyla giderilemeyen kısmının
mahsuben veya nakden iadesini talep edebilirsiniz.

 KOSGEB’in

geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ
sektörleri arasında “Posta yoluyla veya internet
üzerinden yapılan perakende ticaret” de sayılmıştır.
47.91.14 NACE KODU ile internetten perakende satış
faaliyetinde bulanacağını beyan eden yeni girişimcilere
KOSGEB 150.000 Türk Lirasına kadar destek
vermektedir.
50.000 TL geri ödemesiz.
100.000 TL geri ödemeli.
Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamak desteğe
başvuru için ön koşul ve herkese açık ücretsiz bir
eğitim.

kuruluşlarına üye olan şirketler (Kollektif,
Komandit,Ltd, A.Ş ve Kooperatif şirketleri) için, nihai
tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine toplu
üyelik giderleri, işbirliği kuruluşları için %80 oranında
desteklenir.

 İşbirliği



(TİM, TOBB, DEİK, İHRACATÇI BİRLİKLERİ, TİCARET VE SANAYİ
ODALARI, OSB, TEKNOKENT, SEKTÖREL DIŞ TİCARET
ŞİRKETLERİ, TİCARET BORSALARI, İŞVEREN SENDİKALARI,
İMALATÇILARIN KURDUKLARI DERNEK, BİRLİK VE
KOOPERATİFLER)

şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000
USD destek verilir.

 Bir

 İşbirliği

kuruluşlarının, her başvuruda Ekonomi
Bakanlığınca uygun görülen en az 250 şirketi e-ticaret
sitesine üye yapmış olması gerekir.
 İşbirliği kuruluşları destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi
için yararlanabilir.
 Şirketler aynı site için en fazla 3 yıl destekten
yararlanabilir.
 Üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış
olması gerekir.

(Genel) (Çin)
bysharing.com (Genel) (Türkiye)
chemorbis.com (Kimya) (Türkiye)
ec21.com (Genel) (G.Kore)
fibre2fashion.com (Tekstil) (Hindistan)
fordaq.com (Orman Ürünleri) (Belçika)
globalpiyasa.com (Genel) (Türkiye)
kompass.com (Genel) (Fransa)
alibaba.com

(Makine) (Türkiye)
steelorbis.com (Çelik) (Türkiye)
stonecontact.com (Doğal Taş) (Çin)
tradeatlas.com (Genel) (Türkiye)
tradekey.com (Genel) (S. Arabistan)
turkishbusinessplatform.com(Genel) (Türkiye)
turkishexporter.net (Genel) (Türkiye)
wlw.de (Genel) (Almanya)
zoodel.com (Genel/İran) (İsviçre)
makinecim.com

 Sınai

ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe
faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı
pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70
oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına
en fazla 5.000 USD tutarına kadar desteklenir.
 En fazla iki şirket çalışanının (şirket ortağı veya çalışanı)
 Ulaşım:
Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda
kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs
bileti ücretleri ile günlük 50 USD tutarına kadar araç
kiralama giderleri.

 Konaklama

: Kişi başına günlük 150 USD tutarına kadar
konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.
 Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt
dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 Yurt dışı pazar araştırma gezisinin en az iki, en fazla on
günlük kısmı desteklenir.
 Yurt dışı pazar araştırması gezisi müddetince, yolculuk
ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç, her gün
araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum,
kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme
yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama
desteklenmez.

takvim yılında aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt
dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede
yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.
 Pazar araştırma gayesi olmayan yurt dışı gezileri, grup
seyahati, resmi ve/veya özel kurum ve/veya
kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik toplantı, sergi,
konferans v.b. organizasyonlar, yurt dışı pazar
araştırmasının gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde
düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen
şirketler bu kapsamda değildir.
 Bir

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik
pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının
oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara
yaptırılan ve satın alınan;
 Sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar
(mali ve hukuki raporlar dahil)
 Yabancı
şirket alımlarına yönelik danışmanlık
hizmetlerine ilişkin giderler (mali ve hukuki
danışmanlık giderleri dahil)
Şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 ve yıllık
en fazla 200.000 USD tutarına kadar desteklenir.

 İleri

teknolojiye sahip yurt dışı şirket ve yurt dışında
yerleşik şirkete ait marka alım desteği.
İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak
yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve
hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler
için %75 oranında ve yıllık 500.000 USD tutarına kadar
desteklenir.
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