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KORONAVİ RÜ S NEDENİ YLE İ LAN EDİ LEN MÜ CBİ R 
SEBEP HALİ NDEN YARARLANACAK MÜ KELLEFLER İ LE 
ERTELEMEYE TABİ  TÜTÜLAN MÜ KELEFLERİ N 
VERGİ SEL YÜ KÜ MLÜ LÜ KLERİ   

I. GİRİŞ 

24.03.2020 tarih ve 31078 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518  Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu (VUK) Tebliğ ile küresel bazda pandemi olarak ila olunan koranavirüs salgını VUK 13. 

maddesi kapsamında mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. VUK 15,  111 ve Mükerrer 257. 

maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan bu Tebliğiyle bazı 

mükellef gurupları ve sektörlerin, bazı beyanname ve bildirimlerinin verilme ve ödeme sürelerinde 

erteleme yapılmıştır. Bu sirkülerimizde anılan Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler özetlenmeye 

çalışılmıştır. 

II. MÜCBİR SEBEP HALİNE GİREN MÜKELLEFLER VE SEKTÖRLER 

Mücbir sebep halinden bazı mükellef gruplarıyla, salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri 

Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen 

işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler yararlanabilecektir. 

Buna göre; 

1. Her ne işle iştigal ediyorsa etsin, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi 

mükellefiyeti bulunan mükellefler, 

2. Kurumlar vergisi mükellefi ile gelir/kurumlar vergisi mükellefi olmayanlardan, koronavirüs 

salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil 

perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş 

ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile 

otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik 

ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve 

benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil 

konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve 

konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri 

sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler, 

3. Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine 

faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan 

mükellefler, 

mücbir sebep halinden faydalanabilecektir.  

Tebliğ kapsamına ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden tüm mükellefler ile ticari zirai ve 

mesleki kazanç yönünden vergi mükellefi olmayanların, (kurumlar vergisi mükellefleri, gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefi olmayan dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler) yukarıda belirtilen 

sektörlerde faaliyet gösterenler mücbir sebep halinden yararlanacak. Bu mükellefler ve sektörler dışında 

kalmakla beraber İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara 

verilmesine karar verilen mükellefler de mücbir sebep halinden yararlanılacak. 

http://www.aktifymm.com/
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 Yukarıda ikinci madde iminde bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin 

yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.  Mükellefin vergi 

dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda sayılan 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.  

Mücbir sebepten yararlanacak sektörlerin açıklamasına Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi 

https://www.gib.gov.tr/koronavirus-salginindan-etkilenmeleri-nedeniyle-beyanlari-uzatilarak-odemeleri-

ertelenen-mukellefler sayfasında yayımlanmıştır. 

III. MÜCBİR SEBEP HALİ UYGULANACAK BEYANNAME VE BİLDİRİMLER 

Yukarıda zikredilen mükellef grupları ve sektörlerin mücbir sebep halinden faydalanarak 

ertelenecek beyanname ve bildirimlerinin veriliş ve ödeme tarihi tek tek belirtilmiştir. Ancak e-Defter 

beratlarının alınması sürelerinde kısaltılma yapılmış gibi gözükmektedir. Örneğin aylık olarak berat alan 

mükellefler Mayıs/2020 dönemine ait e-defter beratının alınma süresi sonu 31.08.2020 olmasına karşın 

Tebliğde verilme süresi 27.07.2020 tarihi olarak belirtilmiştir. Defterlerini üç aylık dönemler halinde 

gönderip berat alan mükellefler için Mart, Nisan ve Mayıs dönemleri beratlarının alınma süresi 

Mart/2020 için 01.06.2020 tarihi, Nisan, Mayıs/2020 dönemleri için ise 31.08.2020 tarihi son gündür. 

Bu durumdaki mükellefler, Ocak, Şubat, Mart/2020 dönemlerine ait e-Defter beratlarını 27.07.2020 

tarihine kadar alabilecek. 

Tebliğe göre bu bölümde mücbir sebepten yararlanacak beyanname ve bildirimlerin yeni veriliş 

ve son ödeme tarihleri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.  

Beyanname ve 

Bildirim Türü 

Mart/2020 Dönemi Nisan/2020 Dönemi Mayıs/2020 Dönemi 

Yeni 

Beyan 

Veriliş 

Tarihi 

Ödeme 

Tarihi 

Yeni 

Beyan 

Veriliş 

Tarihi 

Ödeme 

Tarihi 

Yeni 

Beyan 

Veriliş 

Tarihi 

Ödeme 

Tarihi 

Muhtasar Beyannameler 

(Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannameleri 

dahil) 

27.07.2020 27.10.2020 27.07.2020 27.11.2020 27.07.2020 28.12.2020 

Katma Değer Vergisi 

Beyannameleri 
27.07.2020 27.10.2020 27.07.2020 27.11.2020 27.07.2020 28.12.2020 

Form Ba-Bs 27.07.2020 
Ödeme 

Yok 
27.07.2020 

Ödeme 

Yok 
27.07.2020 

Ödeme 

Yok 

e-Defterlerin 

Oluşturulması ve 

Beratının Alınması 

(Aylık) 

27.07.2020 
Ödeme 

Yok 
27.07.2020

1 Ödeme 

Yok 
27.07.2020

2
 

Ödeme 

Yok 

 

                                                 
1
 Bu bildirim için kanuni süre sonu 31.07.2020 tarihidir. 

2
 Bu bildirim için kanuni süre sonu 31.08.2020 tarihidir. 

http://www.aktifymm.com/
https://www.gib.gov.tr/koronavirus-salginindan-etkilenmeleri-nedeniyle-beyanlari-uzatilarak-odemeleri-ertelenen-mukellefler
https://www.gib.gov.tr/koronavirus-salginindan-etkilenmeleri-nedeniyle-beyanlari-uzatilarak-odemeleri-ertelenen-mukellefler
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IV. 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ MÜKELLEFLER VE MESLEK MENSUPLARI  

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı 

bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 

25.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" uyarınca 

beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının 

sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun 

bulunmuştur. 

65 yaş üstü kapsamında mücbir sebep halinden faydalanacak olan mükellefler, 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 uzatılması uygun bulunmuştur. 

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin 

uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki 

süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır. Ancak 65 yaş altında olup kronik rahatsızlık 

nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık 

kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı 

işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi 

üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin 

sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine 

ibraz edilmesi gerekmektedir. 

65 yaş ve konik rahatsızlığı olan mükelleflerin mücbir sebep hali tüm beyanname ve bildirimleri 

için mücbir sebep halinin devamı süresince geçerli olacaktır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla, 

http://www.aktifymm.com/

