YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN
İŞLETMELERE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA

Ülkemizi ve Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınında
dolayı maalesef birçok meslek Grubu’nun faaliyetlerinin kısıtlanması neden
olmuştur. Salgın nedeniyle Restoran ve kafeler yurt genelinde uygulanan
tedbirleri nedeniyle 20 Kasım 2020’den bu yana sadece paket servisi
hizmeti verebiliyor. Oluşan gelir kaybına destek olmak üzere
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 17.02.2021 Tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan “Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan
İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği
Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğe” istinaden zarar gören
yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmeler ciro kayıplarını
telafi edebilmek için 31.03.2021 tarihine kadar www.giris.turkiye.gov.tr
adresinden desteğe başvuru imkanı getirilmiştir. Tebliğ ile ilgili Yararlanma
Şartları Madde Halinde sıralanmıştır;
1-) Destek programından, 2019 ve öncesi başladığı işine devam eden ve
27.01.2021 tarihinde faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki
cirosu 3 milyon TL ve altında olan, ve 2020 yılında cirosu 2019 yılına % 50
ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren
KDV mükellefiyeti olan ve Nace Kodu; 56 İle başlayan işletmeler esas
faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecekler.
2-) Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000,00 TL’den az ve
40,000,00 TL’den fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 yılı cirolarının
2019 yılı cirolarına göre azalan tutarının % 3’ü olarak belirlenecektir.
3-) İşletme cirolarının tespitinde 27.01.2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020
yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen K.D.V. beyannameleri
esas alınacak. Belirtilen tarihten sonra 2019 ve 2020 yılına ait dönemlere
ilişkin olarak K.D.V. beyannamelerinde yapılacak ciro düzeltmeleri
hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

4-) 22 Aralık 2020’de yayınlanan ve işletmelere 3 ay boyunca aylık 1.000,00
TL. gelir kaybı desteği verilmesini öngören düzenlemeden yararlanan esnaflar
toplamda aldıkları 3.000,00 TL. desteği, ciro kaybı desteğinden düşülecek.
Başka bir ifade ile daha önce verilen destek, bu destekten mahsup edilecek ve
kalan tutar var ise ciro kaybı desteği olarak ödenecektir.
5-) Ödeme için başvuru esnasında Banka iban numarası yazılması zorunludur
ve ödemeler doğrudan başvuru yapan esnafın banka hesabına yapılacaktır.
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