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(SİRKÜLER 2020’65)

KONU:  Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan, Bazı Mükellefler Tarafından
Sokağa  Çıkma  Kısıtlamasının  Kaldırılmasına  Bağlı  Olarak  Yerine  Getirilmesi  Gereken  Beyan  ve
Ödeme Yükümlüklerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığının Duyurusu.

518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında
65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve meslek
mensupları ile 24.03.2020 tarihi itibariyle geçerli olan Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca
beyanname / bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükelleflerde 22.03.2020 ila sokağa çıkma
kısıtlamasının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep kapsamında kabul edilmesi ve mücbir sebep
dönemine ilişkin beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara ilişkin tahakkuk eden vergilerin
ödeme sürelerinin son günün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı (sona ereceği) günü takip eden
15 günün sonuna kadar uzatılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarihli ve 65 yaş ve üzeri kişilerden (kronik rahatsızlığı olanlar hariç);
işletme sahibi,  esnaf,  tüccar,  sanayici,  serbest  meslek  sahipleri  ile  çalışanlardan  durumlarını  aktif
sigortalılıklarını  gösteren  SGK  hizmet  belgesi,  vergi  kaydı,  şirket  yetki  belgesi,  oda  ve  birlik
kimliğinden biriyle  tevsik  edenlerin,  01.06.2020  tarihinden  itibaren  sokağa  çıkma kısıtlamasından
muaf tutulacakları belirtilmiştir. 

518  Sıra  No’lu  VUK  Genel  Tebliğin  5’nci  maddesinde  yer  alan  mücbir  sebep  dönemine  ilişkin
beyanname ve bildirimleri  sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği  01.06.2020 tarihini  takip eden
15’nci gün olan 16.06.2020 günü sonuna kadar verilecek, bu beyanname ve bildirimlere istinaden
tahakkuk eden vergilerde beyan sürelerinin son gününe kadar ödenmesi gerekecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden vergi mükellefiyetleri bulunan 65 yaş ve üstünde olan kişilerin
beyan/bildirim ve ödeme erteleme süreleri,  sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği  tarihe kadar
devam edecektir.

Sokağa  çıkma kısıtlaması  kaldırılan  yukarıda  belirtilen  mükelleflerin  518 Sıra  No’lu  VUK Genel
Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamındaki mükelleflerin;

-2020/Şubat  dönemine muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi)  ve Katma Değer Vergisi
beyannamesi,

-2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi,

-2020 yılı birinci döneme ait geçici vergi beyannamesi,

16.06.2020 Salı günü sonuna kadar verilecek, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler da
16.06.2020 günü sonuna kadar ödenmesi gerekecektir.
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Söz  konusu  tebliğin  4’ncü  maddesinde,  mükellefler  tarafından  2020  /  Mart,  Nisan  ve  Mayıs
vergilendirme  dönemlerine  ait  27.04.2020,  27.05.2020  ve  26.06.2020  tarihlerine  kadar  verilmesi
gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27.07.2020 pazartesi günü sonuna kadar
verilecek ve bu beyanlar dolayısıyla tahakkuk edecek vergiler sırasıyla; 27.10.2020 Salı, 27.11.2020 
Cuma ve 28.12.2020 Pazartesi günü sonuna kadar ödenmeleri gerekmektedir.

Duyuruda uygulamaya ilişkin örnek yer almaktadır.

Söz konusu duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://gib.gov.tr/mucbir-sebep-hali-kapsamindaki-65-yas-ve-ustunde-olan-bazi-mukellefler-
tarafindan-sokaga-cikma

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

   

https://gib.gov.tr/mucbir-sebep-hali-kapsamindaki-65-yas-ve-ustunde-olan-bazi-mukellefler-tarafindan-sokaga-cikma
https://gib.gov.tr/mucbir-sebep-hali-kapsamindaki-65-yas-ve-ustunde-olan-bazi-mukellefler-tarafindan-sokaga-cikma

