
 

 

 

 

                   
 
 

 
 

ERK YMM SİRKÜLER          

                             
 
 

Sirküler Tarih: 05.04.2020 

Sirküler No     : 2020.64 

 

 

Konu : Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında vergi, 

SGK, Bankacılık ve diğer finans alanlarında yapılan 

düzenlemeler Hk. 

 

Özet : Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda 

gerek 7226 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler gerekse vergi, 

SGK, Bankacılık ve diğer finans alanlarında ilgili kamu 

otariteleri tarafından alınan tedbirler ilgili sirkülerlerimizde 

açıklamıştı.  

 

Bu sirkülerizde ise; vergi ödevlerine ait erteleme vb. açıklamalar 

ile birlikte son ayda vergi, SGK, Bankacılık ve diğer finans 

alanlarında da yapılan düzenlemeleri, mükelleflerimizin takip 

edebilmesi amacıyla, toplu olarak bu sirkülerimizde açıklama 

ihtiyacı doğmuştur. 

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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ÖZET 

 

            VERGĠ TEDBĠRLERĠ 

 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 31 Mart 2020’den 30 Nisan 2020 

tarihine ertelenmiştir. 

 Şubat ayı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 26 Mart’tan 24 Nisan’a 

ertelenmiştir. 

 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form 

Bs" bildirimlerinin verilme suresi 30 Nisan’a ertelenmiştir. 

 31 Mart’a kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve 

imzalanma suresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine 

yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi, 30 Nisan’a 

ertelenmiştir. 

 Geri Kazanım Katılım Payı beyan ve ödeme dönemleri; 2020 yılında altı aylık, takip 

eden yıllarda üçer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir. 

 Krizden doğrudan etkilenen sektörler ana faaliyet konuları itibariyle belirlenmiş ve 

bunlara yönelik olarak mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Mücbir sebep hali 

kapsamında olan mükelleflerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri, KDV 

beyannameleri, Ba-Bs Formları, E-Defter Beratlarının Oluşturulma ve Yüklenmesi 

ile ilgili beyan ve bildirim süreleri uzatılmış, ödeme süreleri 6 ay ertelenmiştir. 

 Sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 

beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin vergi ödevleri sokağa 

çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar 

ertelenmiştir. 

 Hava yolu ile yolcu taşimaciIigi hizmetlerinde KDV oranı, 1 Nisan- 30 Haziran 

2020 tarihleri arasında geçici olarak %1’e indirilmiştir. 

 Konaklama vergisi 01/01/2021 tarihine ertelenmiştir. 

 Turizm tahsisli kamu arazileri nedeniyle ödenmesi gereken bazı  

yükümlülüklerin faiz ve cezası ertelenmiştir. 

 Madencilik faaliyetinde bulunan işletmelerin Madencilik Kanunu kapsamındaki 

mali yükümlülükleri ve/veya beyanlarının ertelenmesi ile 

yükümlülüklerinin taksitlendirilmesi konusunda Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığına yetki verilmiştir. 

 Yargı alanındaki hak kayıplarının Önlenmesi amacıyla yargısal başvuru, bildirim 

ve benzeri süreleri uzattırmıştır. Bu kapsamda, vergiye ilişkin olarak Vergi 

Usul Kanununda düzenlenen uzlaşma başvuru süresi, dava aşma süresi, izah süresi, 

pişmanlık başvuru suresi, cezalarda indirime başvurma süresi ile Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında; ihtiyati hacze karşı 

dava aşma suresi, ihtiyati tahakkuka karşı dava aşma suresi, ödeme emrine karşı 
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dava aşma suresi 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 

 30 Haziran’a kadar verilmesi gereken YMM tasdik raporlarının vergi dairesine 

teslim edilmesi gereken süre iki ay uzatılmıştır. 

 Araştırma Destek Proşramları Başkanlığı (ARDEB), Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim Insani Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) 

tarafindan desteklenerek yürürlüğe giren projeler kapsamında gönderilmesi 

gereken gelişme/sonuç/dönem Raporlarının son gönderilme tarihleri üç ay 

ertelenmiştir. 

 

 

 

 

                 GÜMRÜK VERGĠLERĠ VE DIġ TĠCARET ĠLE ĠLGĠLĠ TEDBĠRLER 

o Gümrük vergilerinde bazı indirim ve muafiyetler getirilmiştir. 

o Bazı malların ihracatları ön izne bağlanmıştır. 

o Ticaret Bakanlığının onayı ile dahilde işleme izin belgeleri, vergi resim harç istisna 

belgeleri ve belgesiz ihracat kredilerinde ek süreler verilmiştir. 

o Kapasite raporlarının geçerlik süresi uzatılmıştır. 

o Türk Eximbank, ihracat pazarı daralan ihracatçıları desteklemek amacıyla bazı 

tedbirler açıklamıştır. 

o Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) internet sitesinde yayımladığı 

Duyuru ile, C0VId-19 salgını nedeniyle siparişleri azalan veya iptal oIan, ihracat 

pazarı daralan ihracatları desteklemek amacıyla aşağıdaki tedbirleri aldığını 

açıklamıştır: 

 

• Haziran ayının sonuna kadar kredi şeri Ödemesinde bulunması gereken  

firmaların, talep etmeleri durumunda, ödeme vadeleri 3 ila 6 aya kadar  

  uzatılacaktır. 

• Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi, hâlihazırda 

kullandırılmış olan veya Haziran ayı sonuna kadar kullandırılacak 

olan krediler için 3 yıla çıkabilmiştir. Böylelikle, ihracatçılara 

ihracat yapmaları için verilen süre 1 yıl arttırılmıştır. 

• Reeskont kredilerinde uygulanan vadeler, azami 1 yıldan, azami 2 yıla 

çıkarılmıştır. Söz konusu düzenleme ile ihracatçıların finansal yüklerinin 

daha uzun bir vadeye yayılmasana imkan sağlanmıştır. 

• Haziran ayı sonuna kadar alıcı (ithalatçı) firmaların sigortalı 

firmalardan (ihracatçılardan] talep edeceği 3 aya kadar olan vade 

uzatımlarında sigortalı firmalardan ek sigorta primi alınmayacaktır. 
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• Sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primi ve alıcı 

analiz ücretlerinin vadeleri 30 gün uzatılmıştır. 

• İhracattaki gerici yavaşlama surecinde kapasite kullanım oranlarının 

korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. 

 

 

 

 

                  FĠNANSAL TEDBĠR VE DESTEKLER 

 

 TCMB Politika faizinde 100 baz puan indirim yapmıştır. Polltika faizi  

%9,75’e indirilmiştir. 

 TCMB,18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi 

gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı 

imkanı tanımıştır. 

 TCMB, mevcut reeskont kredisi azami vadeleri ise 20 Mart 2020 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 

günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar izin ise 720 güne 

çıkarmıştır. 

 11.12.2020 tarihine kadar kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına 

neden olan 90 günlük gecikme süresi 180 gün olarak belirlenmiştir. 

 Değeri 500.000 TL ve altındaki konutlar izin kullandırılacak konut 

teminatlı kredilerde, kredi tutarının konut değerine Oranı %80’den %90’a 

çıkarılmıştır. 

 Alacakların %20’si oranında özeI karşılık ayrılmasını gerektiren 90 günlük 

gecikme süresi, finansman ve faktoring şirketleri için 180 güne; finansal 

kiralama şirketleri için ise 240 güne çıkarılmıştır. 

 Kamu, özel ve katılım bankaları mevcut kredi borçlularına yönelik kolaylık 

ve avantajlar sağlayan kararlar almıştır. 

 Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya  

çıkarılmıştır. 

 KGF’nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar 

liraya yükseltilmiştir. 

 Türkiye Bankalar Birliği, “Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği” 

ile ilgili 27 Mart 2020 tarihli ilave bir duyuru yaparak; Hazine destekli, 

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBI’Ier olmak üzere 

kurumsal ve ticari müşterilerin, ticari işlemlerine dayalı olarak keşide 

ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka 
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tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi 

kullandırılmaya devam edileceğini bildirmiştir. “Çek Ödeme Destek 

Kredisi” ile kredi desteğinin; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay 

vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacağı açıklanmıştır. 

 KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir: 

 

Yillik Ciro (TL] Azami Kredi Tutarı (TL] 

0-25 Milyon 1 Milyon 

25-125 Milyon S Milyon 

125 Milyon üzeri 10 Milyon 

 

 

 

 TĠCARET VE ĠCRA HUKUKU ALANINDA ALINAN TEDBĠRLER 

 

 01/05/2020 - 30/06/2020 tarihleri arasında iş yeri kira bedellerinin  

ödenmemesi fesih ve tahliye sebebi olarak sayılmayacaktır. 

 Genel kurulların ertelenmesi ve elektronik genel kurul yapılmasına ilişkin  
kolaylıkIar getirilmiştir. 

 Karşılıksız çek suçundan dolayı hükmedilen yüksek adli para cezalarını 

ödeyemedikleri için bu cezaları hapse dönüştürülen kişiler için belirli                                    

koşullarşa af getirilmiştir. 

 Temerrüde düşenlerin risk merkezindeki kayıtlarına yönelik sicil affı  

getirilmiştir. 

 Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas 

takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin 

alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 

22/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dahil) 

tarihine kadar durdurulmuştur. 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 23 Mart 2020 tarih 

ve 35 sayılı kararı ile koronavirus tedbirleri kapsamında, geçerlilik süresi 

20 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında sona erecek olan kapasite 

raporlarının geçerlilik süreleri 1 Mayıs 2020 tarihine uzatılmıştır. 

 Ticaret Bakanlığı 31.03.2020 tarihli yazısında, covid-19 virüsü nedeniyle 

sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte 

ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim 

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 
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Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmeliği'nin" 13/5’inci maddesine dayanılarak; 2019 yılı hesap 

dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında 

gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl 

kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net 

dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı 

dağıtımı yetkisi verilmemesi..." sermaye şirketlerinin özkaynaklarını 

koruması yönünde görüşünü ilgili odalara duyuru olarak iletmiştir. 

 

 

                  Ġġ HUKUKU KAPSAMINDAKĠ TEDBĠRLER 

 
 Korona virüs dolayısı ile ortaya çıkan çalışma yaşamının sürekliliğini 

sağlayabilmek için 4857 sayılı İş Kanunun 64. maddesinde yapılan 

değişiklikle 2 ay olan telafi çalışma süresinin 4 ay için de 

yaptırılabilmesine imkan tanınmıştır. 

 Asşari ücret desteği ile sektör ayrımı yapılmaksızın, işverenlere 

ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere gunluk 2.50 TL 

olmak üzere aylık toplam 75 TL asgari ücret desteği sağlanmıştır. 

 Mücbir sebep ilan edilen sektör ve faaliyet alanlarında olan işletmelerin 

prim ödemelerinin 6 ay ertelenmesi sağlanmıştır. 

 Kısa çalışma ödeneği başvurularında koIaylıkIar ve yeni imkanlar  

getirilmiştir. 

 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün, 02.04.2020 tarihli 

E.5157380 sayılı Koronavirüs(COVID-19) salgını nedeniyle prim 

ödemelerinin ertelenmesine ilişkin genel yazısına göre, prim ödeme 

sürelerinin ertelenmesi ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Buna 

göre; 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri 

arasında mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerdeki işyerlerinde,  

 Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit 

usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,  

 Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı 

olanlar ile 

 Tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler için, 

 

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 4/1-b 

(Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların;  
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 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 

31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 

02/11/2020 tarihine, 

 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 

30/11/2020 tarihine,  

 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 

31/12/2020 tarihine,  

kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir 

talep olmaksızın SGK tarafından otomatik olarak ertelenmiştir. 

 

 

 

 

                    DĠĞER TEDBĠRLER 

 
 Elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının 

1 yıla kadar ertelenebilmesi, ilgili şirketIerin maliyetleri dikkate alınarak 

doğacak finansman ihtiyacının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

bütçesinden karşılanması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 

 

 Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsaminda vergi, SGK,  

 bankacılık ve diğer finans alanlarında yapılan düzenlemelere ait 

erteleme ve diğer yükümlülüklerin takvimi, asağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  
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 Beyanname / Bildirim Yasal Dayanak/Açıklama Yeni Düzenleme/ Beyan ve Ödeme Süresi 

ġubat 2020 Katma Değer 

Vergisi Beyannamesi 

23 Mart 2020 tarihli ve 126 

Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Sirküleri  

Verilme ve ödeme süreleri 24 Nisan 2020 

Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

 Mücbir sebep 

kapsamında olduğu kabul 

edilen sektörler için; 

 

Mart 2020 Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi 

Beyannameleri ile 30/4/2020 

tarihine kadar verilmesi 

gereken “Form Ba-Bs” 

bildirimleri ve Elektronik 

Defter Beratları”nın yüklenme 

süreleri 

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” bildirimleri e-

Defterlerin oluşturulma ve 

imzalanma ile “Elektronik 

Defter Beratları”nın 

yüklenme süreleri 

27/7/2020 Pazartesi,  Mart, 2020 

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma 

Değer Vergisi Beyannameleri istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 

27/10/2020 Salı. 

Nisan 2020 Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi 

Beyannameleri ile 1/6/2020 

tarihine kadar verilmesi 

gereken “Form Ba-Bs” 

bildirimleri ve Elektronik 

Defter Beratları”nın yüklenme 

süreleri 

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”  

bildirimleri e-Defterlerin 

oluşturulma ve imzalanma 

ile “Elektronik Defter 

Beratları”nın yüklenme 

süreleri 

27/7/2020 Pazartesi,  Nisan 2020 

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma 

Değer Vergisi Beyannameleri ödeme 

süresi 27/11/2020 Cuma. 

Mayıs 2020 Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi 

Beyannameleri ile 30/6/2020 

tarihine kadar verilmesi 

gereken “Form Ba-Bs” 

bildirimleri ve Elektronik 

Defter Beratları”nın  yüklenme 

süreleri 

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”  bildirimleri e-

Defterlerin oluşturulma ve 

imzalanma ile “Elektronik 

Defter Beratları”nın 

yüklenme süreleri 

27/7/2020 Pazartesi,  Mayıs 2020 

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma 

Değer Vergisi Beyannamelerinin  ödeme 

süresi 28/12/2020 Pazartesi, günü sonuna 

kadar uzatılması uygun bulunmuştur. 

Mart, Nisan ve Mayıs 2020 

Sigorta Primleri 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca 01.04.2020-

30.06.2020 tarihleri 

arasında mücbir sebep hali 

kabul edilen sektörlerdeki 

işyerlerinde,  

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran 

özel sektör işverenleri ile 4/1-b (Bağ-Kur) 

kapsamındaki sigortalıların;  

o 2020/Mart ayına ait sigorta 

primlerinin son ödeme süresi 

31/10/2020 tarihi cumartesi 



 

 

9 

Ticari, zirai ve serbest 

meslek kazancı nedeniyle 

gerçek veya basit usulde 

gelir vergisi mükellefi 

olanlar,  

 

Gelir vergisinden muaf 

olup esnaf ve sanatkarlar 

siciline kayıtlı olanlar ile 

 

Tarımsal faaliyette bulunup 

zirai kazanç elde edenler. 

gününe denk gelmesi nedeniyle 

02/11/2020 tarihine, 

o 2020/Nisan ayına ait sigorta 

primlerinin son ödeme süresi 

30/11/2020 tarihine,  

o 2020/Mayıs ayına ait sigorta 

primlerinin son ödeme süresi 

31/12/2020 tarihine,  

 

kadar gecikme cezası ve gecikme zammı 

uygulanmaksızın ve herhangi bir talep 

olmaksızın SGK tarafından otomatik olarak 

ertelenmiştir. 

 

2019 Yılı Gelir Vergisi 

Beyannameleri 

17 Mart 2020 tarihli ve 125 

Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Sirküleri  

Verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 

PerĢembe günü sonuna kadar 

uzatılmıĢtır. 

Geri Kazanım Katılım Payı  

Beyannamesi   

22 Mart 2020 tarihinde 

Resmi Gazete’de 

yayımlanan 3 nolu Geri 

Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi Genel Tebliği   

2020 yılı için altı aylık sonrasında üç aylık 

dönemler belirlenmiştir. İlk Beyanname 31. 

Temmuz 2020 de ( tatil olduğundan 

04.08.2020)  verilecektir.  

Değerli Konut Vergisi  20/02/2020 tarihli ve 31045 

Sayılı Resmi Gazete de 

yayımlanan 7221 Sayılı 

Kanun 

Mükellefiyetin başlangıcı 1.1.2021 olarak 

belirlenmiĢtir. 

Konaklama Vergisi 26.03.2020 tarihli ve 31080 

mükerrer sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 7226 

sayılı Kanun Md 51 

Uygulama 1 Ocak 2021 de başlayacaktır. 

YMM Tasdik Raporlarının 

Tesliminde Erteleme 

2020/1 Sayılı SMMM ve 

YMM Kanunu Sirküler 

2019 yılına ait elektronik oramda verilecek 

kurumlar vergisi tam tasdik raporlarının, 

30.06.2020 olan son verilme 

tarihi, 31.08.2020 tarihine ertelenmiştir. 

Ġhraç Kayıtlı Teslimlere ĠliĢkin 

Ġhracat Sürelerinin Uzatılması 

68 Nolu KDV Sirküleri Teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın 

başından itibaren başlayan üç aylık sürenin 

sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler 

dâhil) tarihleri arasına  üç ay daha 

uzatılmıştır. 

Muhtasar Ve Prim Hizmet 

Beyannamesine GeçiĢ  Tarihi  

04/04/2020 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan 8 

Sıra No.lu Tebliği 

Birleştirilmiş Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesine geçiş henüz 

uygulanamadan 1/7/2020 tarihine 

ertelenmiĢtir. 

Vergi Mahkemelerinde dava 

açma süreleri ile temyiz süreleri 

7226 sayılı Kanunda yer 

alan Geçici 1’inci Maddesi 

Süreler 13/3/2020 (bu tarih 

dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu 

tarih dâhil) tarihine kadar 

durdurulmuĢtur. 

 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu  gerçekleĢtirilen 

ihaleler sonucunda imzalanan 

sözleĢmeler 

2 Nisan 2020 Tarih ve 

31087 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

2020/5 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi 

İdareye başvuru ile COVİD-19 salgını 

nedeniyle süre uzatımı verilmesine veya 

sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. 
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Kar dağıtımı Ticaret Bakanlığı'nın 

31.03.2020 tarihli yazısı 

2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu 

yıl gerçekleştirilecek genel kurul 

toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr 

payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl 

kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve 

dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem 

karının %25'ini aşmaması ile yönetim 

kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi 

verilmemesi..." 

ĠĢyeri Kiraları 7226 sayılı Kanunun geçici 

2 inci maddesi  

1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine 

kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin 

ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve 

tahliye sebebi oluşturmayacaktır. 

Mücbir Sebepten faydalanmak 

için  faaliyet kodu değiĢtirme 

GİB 02.04.2020 Tarih ve 

42298 Sayılı Genel Yazısı 

İdare 24.03.2020 itibarı ile faaliyet 

kodlarının değiştirenlerin mücbir sebepten 

faydalanamayacağını belirtmiştir.  
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İletişim Bilgilerimiz 

 

İletişim Bilgilerimiz 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Hizmetleri Ltd. Şti. 

 
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 
 
 
 
Mehmet ERKAN 
Yönetici Ortak, YMM 
 
E-posta: mehmet.erkan@erkymm.com 
GSM      : 0 532 595 78 17 
Tel         : 0.216.340 00 86 
Fax        : 0.216.340 00 87 
 
 

 

 

 

 

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. 

www.erkymm.com 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
mailto:mehmet.erkan@erkymm.com

