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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 24.03.2020 

Sirküler No     : 2020.55 

 

 

Konu : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile 

Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden 

faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar, 24/03/2020 tarihli ve 

31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

 

Özet : 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 açıklamalar, özetle 

aşağıda yer verilmiştir. 

Buna göre; 

 Salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri 

itibariyle, (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 sektörleri) belirlenen sektörlerde faaliyette 

bulunan mükelleflerin (Mükellefin vergi dairesi 

kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirlenen 

sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet 

alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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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 sebep halinde olduğu, 

  Söz konusu mükelleflere ilave olarak  bilanço ve işletme 

hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek 

kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri de mücbir 

sebep hali kapsamında olduğu,  

 Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan 

tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara 

verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu 

sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, de mücbir 

sebep hali kapsamında olduğu,  

değerlendirilmiştir. 

Yukarıda yer verilen ve mücbir sebep halinde olduğu kabul 

edilen mükelleflerle ilgili olarak; 

o 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 

30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” 

bildirimlerinin verilmesi, oluşturulması ve imzalanması 

gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı 

sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine 

yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın 

yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu 

beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme 

sürelerinin 27/10/2020 Salı, 

 

o 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 

tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” 

bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 

oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 

27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 

Cuma, 
 

o 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 

30/6/2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” 

bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar 
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oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 

oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 

27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 

Pazartesi, 
 

günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur. 

 

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324M1-4.htm

