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25.03.2020  

 Sirküler, 2020/20 

 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu :  Koronavirüs Salgını Nedeniyle Mücbir Sebep Halinden Yararlanabilecek Mükellefler İçin  

          VUK. Tebliği Yayımlanmıştır 

 

4.03.2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 'nde;  Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu 

kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki 

açıklamalara yer verilmiştir. 

 

Söz konusu Tebliğ ile aşağıda yer alan mükellefler için 1.4.2020 ila 30.06.2020 tarihleri 

arasında mücbir sebep hali ilan edildi. Dolayısıyla bu mükelleflerce Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarında vermeleri gereken; 

- Muhtasar Beyannamelerinin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) verilmesi,  

- Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilmesi,  

- “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve oluşturulması, 

- İmzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın 

yüklenme süreleri 27.7.2020 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. 

 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken söz konusu beyannamelere 

istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise sırasıyla 27/10/2020 Salı, 27/11/2020 

Cuma ve 28/12/2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. 

 

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime 

esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin 

zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının 

beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır. 
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Mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilecek mükellefler şöyledir; 

A- Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan 

mükellefler,  

B- Ana faaliyet alanı itibariyle aşağıda belirtilen Kurumlar Vergisi mükellefleri:  

1- Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,  

2- Sağlık Hizmetleri,  

3- Mobilya İmalatı 

4- Demir Çelik ve Metal Sanayii 

5- Madencilik ve Taş Ocakçılığı,  

6- Bina İnşaat Hizmetleri,  

7- Endüstriyel Mutfak İmalatı,  

8- Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça ve Aksesuar İmalatı,  

9- Araç Kiralama,  

10- Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,  

11- Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,  

12- Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri,  

13- Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, 

14- Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, 

15- Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti,  

16- Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan 

mükellefler. 

 

Yukarıda bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde  Tebliğin yayımı tarihi 

itibarıyla Vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. 

 

Diğer yandan Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda yer alan 

sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi 

birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında 

olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet 

alanı dikkate alınır. 

 

C- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici 

süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde 

faaliyette bulunan mükellefler. 
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Ayrıca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma 

yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli 

olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek 

mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu 

tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi. Bu kapsamda mücbir sebep 

dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği 

günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatıldı. 

 

Sözkonusu Tebliğ’e aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.gib.gov.tr/node/143134 

 

        Saygılarımızla,  

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  

     YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

https://www.gib.gov.tr/node/143134

