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Konu: Malî Tatil sebebiyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergilerin beyan ve ödeme 
süreleri ile 2011/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme 
süreleri uzatılmıştır.   

1. Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme 
Sürelerinin Uzatılması 

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî 
tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten söz konusu madde kapsamındaki kanunî ve 
idarî süreler malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde 
sona ermekte ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi 
uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine 
kadar uzamış sayılmaktadır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesinde, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığının, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden 
itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, söz konusu maddedeki yetkiye istinaden, malî tatil nedeniyle verilme süreleri 
27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü 
mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.   

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması: 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin 
mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci 
gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle 
verilebileceği açıklanmıştı. 

Ancak, 2011/Haziran dönemi Ba-Bs bildirimlerinin son verilme günü olan 31 Temmuz 2011 
tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi 
"Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili 
takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter" hükmü gereğince, elektronik ortamda bildirim verme 
süresi 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü saat 24:00'e kadar  uzamış bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 
istinaden, 01 Ağustos 2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin 
"Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ağustos 2011 tarihi saat 24:00'e 
kadar uzatılmıştır. 
  
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. 
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