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Ankara, 23.03.2020
SİRKÜLER NO:2020/16
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE!

Faaliyet Konusu İle Uyumlu Olmayan NACE Kodlarının Değiştirilmesi Veya Esas NACE
Koduna İlave NACE Kodu İçin Vergi Dairesi / Ticaret Odası / SGK’da Yapılması Gereken
İşlemler
Bilindiği üzere bir işletmenin faaliyet kodu olarak adlandırılan NACE Kodu, iş yerlerinin
çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını belirleyen sistemin oluşturduğu 6 haneli bir rakam olup
faaliyette bulunan iş yerinin yaptığı işi tanımlayıp sınıflandırılmasını sağlayan bir kod sistemidir.
NACE Kodunun ilk iki rakamı işyeri faaliyetlerinin sınıflandırılmasını geri kalan dört rakam ise
alt faaliyet alanlarının ne olduğu ile ilgili bilgi verir.
NACE Kodu şirket kuruluşunda şirket ana sözleşmesine uyumlu olacak şekilde belirlenir.
Faaliyette bulunan firmalar NACE Koduna göre devamlılığını sürdürmek ve faaliyetlerinde gerekli
standartları karşılamakla yükümlülerdir. SGK sicil numarasını 3. ve 8. hanesine kadar yazılan
rakamlar o işletmenin NACE Kodunu vermektedir. NACE Kodunu 2009 yılında ilk kullanıma odalar
başlamış olup 2010 yılından beri Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB olmak birçok bakanlık ve kurum kullanmaktadır.
6102 sayılı Kanun ile 01.07.2012 tarihinden itibaren TTK’da “ultra vires” (faaliyet konusu
sınırlandırması) uygulaması kaldırılmış olup artık anonim ve limited şirketler, ana sözleşmelerde
sayılan veya yer almayan faaliyet konuları dışında, başka işleri de yapabilmektedir. Bu sebeplerle
şirketlerin ana sözleşmelerini tadil ederken faaliyet konularını uzun uzun yazmalarına lüzum
bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı 25.12.2013 gün ve 136649 sayılı yazında
teşkilatına ilave faaliyet konusuyla ilgili olarak ana sözleşme değişikliği ve ticaret sicilinde tescil
işlemi yapılmadan vergi dairesine yapılan ilave faaliyet bildiriminin yeterli olacağını ve buna göre
fatura düzenlenebileceğini belirtmiştir. Kuruluşta ana faaliyet konusu için tek NACE kodu
alınmaktadır.
Şirketler açısından NACE Kodunun doğru ve yapılan faaliyetle uyumlu olması son derece önem
arz etmektedir. Çünkü Maliye Bakanlığı mükelleflerinin vergi incelemelerini sektörel bazda faaliyet
koduna göre yapmakta keza Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, KOSGEB ile bir çok kurum ve kuruluş kayıtlarını faaliyet kodu bazında tutmakta, tüm
teşvikler dahil her türlü ödemeler bu NACE kodları dikkate alınarak yapılmaktadır.
Bu kapsamda en son 18.03.2020 tarihinde Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı
Cumhurbaşkanınca açıklanan ekonomik tedbirler kapsamında ” Perakende Ticaret ve Alış Veriş
Merkezleri, Demir-Çelik ve Metal Sanayi, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro,
Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için
Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay
erteleneceği” açıklanmıştır. Şimdilik bu kapsamda sadece 9 faaliyet alanında belirlenen mükellef
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gurupları mücbir sebep halinden faydalanabilecektir. Daha önceki sektörel bazlı teşviklerde olduğu
gibi uygulamanın belirtilen 9 mükellef gurubuna ait sektörleri kapsayan NACE kodlarına göre tespit
edilen işyerlerinde uygulanacağı anlaşılmaktadır. Şirketlerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için
NACE kodlarınının faaliyetleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeleri ve ilave NACE kodu
başvurularını yapmaları gerekmektedir.
NACE Kodu Faaliyetiyle Uyumlu Olmayan Yani Yanlış Olan veya Faaliyeti Değişen
İşyerlerinin Yapması Gereken İşlemler
Vergi Dairesi, Oda ve SGK kayıtlarındaki NACE Kodu esas faaliyetinizle uyumlu değil yanlış ise
veya faaliyet konusunu değişmiş ise öncelikle vergi dairesindeki NACE Kodunu düzeltmek,
değiştirmek için interaktif vergi dairesinde örneği bulunan “NACE Kodu Değişikliği Talep
Dilekçesi” ile elektronik ortamda interaktif vergi dairesinden başvuru yapılması gerekmektedir. Bağlı
bulunduğunuz vergi dairesi gerekli düzeltmeyi yapınca tekrar sistem üzerinden yeni vergi levhası talep
edildiğinde faaliyetinizle uyumlu olan doğru NACE Kodlu vergi levhası sistem üzerinden alınacaktır.
Faaliyetinizle uyumlu doğru NACE Kodu bulunan vergi levhasını bağlı bulunan odaya hitaben
yazılan “NACE Kodu Değişikliği Dilekçesi” ekine; elektronik ortamda alınan vergi levhası ile
birlikte iştigal konusunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi veya Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil
Yazısı ve yetkili imzasıyla gelen evrakta imza sirküleri fotokopisi eklenerek ilgili Ticaret/sanayi
Odasına müracaat edilmesi gerekmektedir. ( Bakınız; Ankara Ticaret Odasının internet sitesinde üye
hizmetleri başlığı altında bulunan “dilekçe ve form örnekleri” )
NACE Kodu değişikliğinin Ticaret Sicili Müdürlüğü`nce tescil olunan iş konusuna uygun
olması şartıyla Ticaret Odası Faaliyet Belgesi NACE Kodu değişikliği hemen yapmaktadır. Talep
edilen faaliyet kodunun tescil olunan iş konusuna uygun olmaması durumunda öncelikle iş
konunuzdaki değişikliğin esas sözleşmede yapılmasına müteakip ilgili müdürlükten tescilinin
yaptırılmasından sonra NACE Kodu değişikliği yapılacaktır. NACE Kodu değişikliği için SGK’ya da
SGK kurumunun internet sitesinden kullanıcı kodu ve şifresi ile sisteme giriş yapılarak iş kolu kodu
seçilecek akabinde sosyal güvenlik merkezince gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun
görülmesi halinde iş kolu kodu düzeltilecektir. İş kolu kodu değişiklik talebi elektronik ortamda
yalnızca bir defa yapılabilecek olup, ikinci defa yapılacak olan değişiklik talepleri, ilgili sosyal
güvenlik merkezine yazılı olarak müracaat edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Seçilecek iş kolu
kodu ile ilgili tereddüde düşülmesi halinde, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinde
kurulu bulunan işyeri tescil servisi ile temasa geçilerek konu takip edilecektir.
Esas NACE Koduna İlave Faaliyetler Nedeniyle İlave NACE Kodu Eklenmesine İlişkin
Yapılması Gereken İşlemler
Şirketler faaliyet alanına göre ticaret sicillerindeki ana sözleşmelerinde belirtilen iştigal
konularından herhangi birinde veya birden fazla işte faaliyet gösterebilmektedir. Bu durumlarda
kanunen firmaların esas faaliyeti sebebiyle aldığı Esas NACE Koduna ilave olarak yaptıkları
faaliyetleri de içeren ilave NACE Kodlarını Maliye başta olmak üzere SGK ve sicil kayıtlarının
tutulduğu ticaret odalarına başvurarak esas NACE kodlarına ilave NACE kodu olarak ilave etmesi
gerekmektedir.
Vergi Dairesi, Oda ve SGK kayıtlarında yer alan ana faaliyet konusuyla ilgili esas NACE Koduna;
ilave faaliyetler veya faaliyetler nedeniyle ilave Nace kodu veya kodları almak istenmesi durumunda
yine öncelikle vergi dairesinde kayıtlı olan esas Nace Koduna ilave Nace kodu veya kodları
eklenmesine ilişkin talepleri elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesinde veya Gelir İdaresi
Başkanlığı İnternet sitesinde Dilekçematik başlığı altında bulunan Vergi Daireleri için Dilekçeler
altında örneği bulunan “Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi” ni Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesi
üzerinden veya İnteraktif Vergi Dairesinden doldurarak
başvuru yapılması gerekmektedir. Bu
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başvuruya istinaden ilave NACE Kodu veya Kodları sistem üzerinden ek faaliyetler olarak sisteme
işlenecek olup İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ilave Nace Kodu veya Kodları olarak görülecektir.
Daha sonra bağlı bulunan odaya hitaben yazılacak “Nace Kodu İlave Talep Formu” ile
ekine iştigal konusunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi veya Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil
Yazısı ve yetkili İmzasıyla gelen evrakta İmza Sirküleri Fotokopisi eklenerek ilgili ticaret/sanayi
odasına müracaat edilmesi gerekmektedir. Talep formunda, en fazla ilave yapılan faaliyetlerden dört
tanesi için ilave NACE Kodu alınabilmektedir. Ancak dilekçe verilmesi sırasında talep edilen ilave
NACE Kodunun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil olunan iş konusuna veya esas sözleşmede yer alan
faaliyet konularına uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Uygun olmaması
durumunda öncelikle faaliyet konunuzdaki değişikliğin esas sözleşme üzerinde yapılması ve Ticaret
Sicil Müdürlüğünden tescilinin yaptırılmasına müteakip odaya dilekçenin verilmesi gerekmektedir.
Esas NACE Koduna ilave NACE Kodu alabilmek için SGK’ya da SGK kurumunun internet sitesinden
kullanıcı kodu ve şifresi ile sisteme giriş yapılarak iş kolu kodu seçilecek ve akabinde sosyal güvenlik
merkezince gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun görülmesi halinde iş kolu kodu
düzeltilecektir.
Dazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz. Saygılarımızla.
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