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Konu: 12.11.2010 tarih ve 42 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Ekim 2010 Dönemine 
Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi 
Beyannamelerinin Verilme Süresi 25 Kasım 2010 Günü Mesai Saati Bitimine Kadar 
Uzatılmıştır. 

Özet: Ekim 2010 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ekim 2010 dönemine ait aylık 
Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu 
oluşturmaktadır. 

 Ekim 2010 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamelerin Verilme 
Süresi Uzatılmıştır. 

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya 
mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile 
bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar muhtasar 
beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri, 119 uncu maddesine göre de beyannamenin 
verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, 
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 31 inci maddelerinde, Gelir Vergisi Kanununda 
belirlenen usul ve esasların bu maddelere göre verilecek muhtasar beyannamelere de 
uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.  

Ancak, yoğun iş yükü nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki 
yetkiye dayanılarak, Ekim 2010 dönemine ait 23 Kasım 2010 tarihine kadar verilmesi gereken 
aylık muhtasar beyannamelerin verilme süresi, tüm aylık muhtasar beyanname veren 
mükellefler için 25 Kasım 2010 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.  

 Ekim 2010 Vergilendirme Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 
Verilme Süresi Uzatılmıştır.  

Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile mükelleflerin ve 
vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, 
vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi 
dairesine vermekle yükümlü oldukları, (4) numaralı fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin 
katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmi dördüncü günü 
akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.  
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Ancak, yoğun iş yükü nedeniyle Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye 
dayanılarak, Ekim 2010 dönemine ait katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm 
mükellefler için 25 Kasım 2010 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.  

 Ekim 2010 dönemine ait 23 Kasım 2010 tarihine kadar verilmesi gereken aylık muhtasar 
beyannamelerin verilme süresi, tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için 
25 Kasım 2010 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.  

 Ekim 2010 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri 25 Kasım 2010 günü mesai 
saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.  

 Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu 
nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri 
gerekmektedir.  

 

Saygılarımızla. 

ERK Yeminli Mali Müşavirlik  

& Denetim & Danışmanlık 

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.  

 


