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T Ü R M O B
TÜRKİYE SERBESTMUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TÜRKİYE)

COVID-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN YA DA BU SEBEPLE
KARANTİNAYA ALINAN MESLEK MENSUPLARININ

MÜCBİR SEBEP BAŞVURULARINDA İZLENECEK YOL
Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeniyle karantinaya alınan (PCR testi
pozitif ya da temaslı olan) meslek mensuplarının mücbir sebep başvurularında
izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1

Mücbir sebep başvurularının kabul edilebilmesi için ilk şart,
-

Meslek mensubunun COVİD-19 testinin pozitif çıkması durumunda
PCR test sonucu ile karantinaya alındığına dair karantina raporunun;
hastanede COVİD-19 pozitif nedeniyle tedavi görmesi durumunda ise
tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren sağlık raporunun,

-

Meslek mensubunun temaslı olması durumunda karantinaya alındığına dair karantina raporunun
bulunması gerekmektedir.

2

Mücbir sebep talebinde bulunacak olan meslek mensuplarının, söz konusu durumlarını ispat ve tevsik edecek belgelerle birlikte bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu dilekçeler interaktif
vergi dairesi uygulamasında yer alan “Genel amaçlı dilekçe” doldurularak
sistem üzerinden de verilebilmektedir.

3
4-

Mücbir sebep talebine ilişkin hazırlanacak dilekçede durum kısaca anlatılmalıdır. (Ek: Talep Dilekçe Örneği)
Vergi Daireleri kendilerine iletilen mücbir sebep başvurularını GİB Merkez
birimlerine değerlendirmek üzere iletmekte ve merkez birimlerince yapılan tetkikler sonucunda, meslek mensubunun kendisinin ve karantinasının başlangıç tarihi itibarıyla arasında Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi
bulunan müşterilerinin, mücbir sebep dönemi içerisinde verilmesi gereken
beyanname/bildirimlerinin verilme ve bu beyanname/bildirimlere istinaden
tahakkuk eden vergilerinin ödeme süreleri, karantina sürecinin sona ereceği tarih dikkate alınarak uzatılmaktadır.
Ayrıca, karantina süresinin sona ereceği tarihte beyanname/bildirim verme
süresinin son gününe; 15 günden az süre kalması halinde beyanname/bildirim verme ile ödeme süresinin son günü olarak uzayan tarih, 15 günden
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fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi
olarak kanuni süreler dikkate alınmaktadır.
Mücbir sebep kapsamına alınan meslek mensubu ve aralarında Aracılık
ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunan mükellefleri için, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile
bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebebin, bu beyannamelerin sadece vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin
ertelenmesi için geçerli olacaktır.
Mücbir sebep başvurusunun kabul edilip edilmediği ve verilen ek süreye
ilişkin bilgiler genellikle elektronik sistem üzerinden cevaplanmakta ve bazen bu durum belli bir süre alabilmektedir. GİB merkez birimleri ile yapılan
görüşmelerimizde, meslek mensubunun kendisine cevap yazısını beklemeden karantina raporu veya sağlık raporunun süresinin bitimini izleyen
günden itibaren ivedilikle (Birliğimizce yapılan değerlendirmelerde temkinli
bir yaklaşımla en geç 10 gün içinde) karantina raporu veya sağlık raporu
süresi içinde verilmemiş olan beyan ve bildirimlerin verilmesinin önem arz
ettiği değerlendirilmektedir.
Karantina raporu veya sağlık raporu süresinden sonra ivedi süre içinde verilen beyanname ve bildirimler üzerine, vergi dairesi otomasyon sisteminde mücbir sebep sürelerine ilişkin gerekli tanımlamalar yapılıncaya kadar,
söz konusu beyanname veya bildirimler üzerine cezalı işlem yapılmakla
birlikte, dilekçelerin verildiği ve kendilerine süre tanınmış olduğu bilgisinin
vergi dairesine iletilmesi üzerine gerekli ceza işlemlerinin terkini daha sonradan da yapılması mümkün bulunmaktadır.
Şartları taşımasına rağmen başvuruları kabul edilmeyen meslek mensuplarının Birliğimizle iletişime geçmesi halinde gerekli destek sağlanacak ve
konunun idari yönden çözümü için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Saygılarımızla,
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TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ
………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu		

: Mücbir sebep başvurusu

Adı Soyadı		

:

T.C/VKN		

:

Adres		

:

Cep Telefonu		

:

Onay Tarihi		

:

İVD İşlem Numarası

:

Dairenizin ….....….. sicil numaralı gelir vergisi mükellefiyim. Ekli raporunun
tetkikinden de görüleceği üzere COVID-19 pandemisi nedeniyle tarafıma
.../…/….-…/…/…/ tarihlerini kapsayacak şekilde sağlık/karantina raporu
verilmiştir (Ek-1: Rapor Örneği).
Rapor süresi içerisinde fiilen çalışmama olanak bulunmadığından, şahsımın
ve kendileri ile aracılık-sorumluluk sözleşmesi imzaladığım müşterilerin mücbir
sebep kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, son günü rapor tarihleri içerisinde kalan, şahsıma
ve aracılık-sorumluluk sözleşmesi imzaladığım müşterilerime ait beyan ve
bildirimler için rapor süresi kadar ek süre verilmesi hususunda gereğini arz
ederim.
							
Ek : Sağlık/karantina raporu
Müşteri listesi (zorunlu değildir)

Adı-Soyadı

