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24 Mart 2020 / 02  

 

KONU: Covid-19 Salgını Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen 

Mükellefler Hakkında Bilgilendirme 

 

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyelerine Sunulmak Üzere;  

 

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

yapılan açıklamalar doğrultusunda, ülkemiz genelinde etkisini sürdüren COVID-19 

Koronavirüs salgını mücbir sebep kapsamına alınarak vergi beyannamelerini verme ve 

tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri ertelenmiştir. 

 

I. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile mücbir sebep 

kapsamında değerlendirilecek olan sektörler; konaklama (otel, motel, pansiyon, tatil 

köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, 

rezervasyon hizmetleri, kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri 

gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler), yiyecek ve içecek hizmetleri, 

mobilya imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, inşaat, endüstriyel mutfak 

ekipmanları, araç kiralama, basılı yayın ve matbaacılık, tekstil ve konfeksiyon 

faaliyetleri, etkinlik ve organizasyon, sinema ve tiyatro faaliyetleri, lojistik ve ulaşım 

hizmetleri, demir-çelik ve metal sanayi, perakende ticaret ve alışveriş merkezleri, 

otomotiv ve sağlık sektörü.   

 

Bahse konu mükelleflere ilave olarak; halkla ilişkiler, çiftçi, terzi, manav, avukat, mali 

müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor ve dişçi gibi ticari ve zirai kazanç veya 

serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri mücbir sebep kapsamına 

alınmıştır.  

 

Mücbir sebep kapsamına alınan sektörler ve gelir vergisi mükellefleri için yeni ödeme 

dönemlerine ilişkin süreler aşağıdaki gibidir;  

 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve KDV 

beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  
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 Beyannamelere istinaden halihazırda tahakkuk etmiş olan vergi ödemelerinin 

süreleri ise 6 ay süre ile uzatılmış olup, ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarının son haftasında yapılabilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

II. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No’lu Vergi Usul 

Kanunu Sirküleri ile;  

 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme 

süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 

Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar, 

 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin 

"Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe 

günü sonuna kadar, 

 31 Mart 2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 

oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi 

İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme 

süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

III. İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 65 yaş ve üstü ile kronik 

rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamına alınması nedeniyle, bu 

gruptaki vergi mükelleflerinin, sokağa çıkma yasağının başladığı tarihten sonlandırılma 

tarihine kadarki süre içerisinde vermeleri gereken beyannameler ve bu beyannamelere 

istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise, sokağa çıkma yasağının 

kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir.  

 

Bilgilerinize sunulur, 

 

DEDEOĞLU & BALABAN HUKUK BÜROSU 

Av. Havva Balaban – Av. Mirkan Dedeoğlu  

 

 


