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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİNİ
DUYURDU

ÖZET

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve
65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile ilgili olarak
yayımlanan 2.6.2020 tarihli duyuru ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler hakkında
açıklama yapıldı. Duyuruda 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,
•

•

•

65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve
beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenen ticari, zirai ve/veya mesleki
kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin aynı Tebliğin
4’üncü maddesi kapsamında Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin
ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi
Beyannameleri, Ba-Bs bildirimleri ile diğer yükümlülükler hariç
65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
ve ticari, zirai ve/veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti
bulunmayan ancak GMSİ ve benzeri gelir elde eden mükelleflerden aktif sigortalı
olarak çalışması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların
24 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”

uyarınca beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üstündeki meslek mensuplarınca
verilen mükelleflerin söz konusu Genel Tebliğin 4’üncü maddesi kapsamında Mart,
Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri, Ba-Bs bildirimleri ile diğer
yükümlülükler hariç,
Mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerinin sokağa çıkma
kısıtlamasının sona erdiği 1 Haziran 2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16
Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar verilmesi gerektiği, bu beyanname ve
bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı sürede ödeneceği belirtildi.
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65 yaş üstü olup bunların dışında kalanlar ile kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle
sokağa çıkma yasağı kalkmayan mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarihi
itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri
bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 tarihi itibariyle başlayan mücbir sebep
halleri ise devam etmektedir.
Söz konusu mükelleflerin mücbir sebep halleri ve mücbir sebep süreleri Tebliğ ile
belirlenmişken mücbir sebep hallerinin sona ermesi duyuru ile yapılmıştır.

24 Mart 2020 tarihli ve 31078 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu
VUK Genel Tebliği’nin 5 inci maddesi uyarınca; 65 yaş ve üstünde olması veya kronik
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve
meslek mensupları ile 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk
Sözleşmesi”
uyarınca
beyanname/bildirimleri
bu
meslek
mensuplarınca
verilenlerin 22/3/2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu
tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştu.
Tebliğ ile ayrıca mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin
verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü,
sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar
uzatılmıştı.
Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 25.03.2020/76 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.
İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa
Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65
yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki 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
belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtilmiştir.
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Gelir idaresi Başkanlığı tarafından 02.06.2020 tarihinde konuyla ilgili duyuru yapılmıştır.
Yapılan duyuruya göre;
− 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 51 ve 62 ncı maddesi
kapsamında beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenen ticari, zirai
ve/veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan
mükelleflerin aynı Tebliğin 4’üncü maddesi kapsamında bulunmayan,
− 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
ve söz konusu Genel Tebliğin 5 ve 6’ncı maddesi kapsamında beyanname/bildirim
verme ve ödeme süreleri ertelenen ticari, zirai ve/veya mesleki kazançları
yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerden aktif sigortalı
olarak çalışması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların,

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı
kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek
mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi
1

MADDE 5 – (1) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile
bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca
beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona
ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştu
2 Vergi ödevlerinin ertelenmesi
MADDE 6 – (1) 5 inci madde kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen
beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son
gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması
uygun bulunmuştur.
(2) 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi
dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin
herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
(3) Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu
rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu
kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif
Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan
belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi
dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

02.06.2020/126-4
− 24/3/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”
uyarınca beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üstündeki meslek mensuplarınca
verilen mükelleflerin söz konusu Genel Tebliğin 4’üncü maddesi kapsamında
bulunmayan,
Genel Tebliğin 5’inci maddesinde yer alan mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve
bildirimleri sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün
olan 16/6/2020 günü sonuna kadar verilecek, bu beyanname ve bildirimlere
istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.
1/6/2020 tarihi itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün kalan
beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme
süresi olarak kanuni süreler dikkate alınacaktır.
Öte yandan 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
mükelleflerden söz konusu Genel Tebliğin 3’üncü maddesi3 uyarınca mücbir sebep
kapsamında olanlar, aynı Tebliğin 4’üncü4 maddesiyle belirlenen beyan/bildirim ve ödeme
erteleme hükümlerinden faydalandırılacaktır.
3

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende,
sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri,
endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama,
depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete,
dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil
etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara
verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,
1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun
bulunmuştur.
(2) Birinci fıkrada bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi
kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.
(3) Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına
rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde,
mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet
alanı dikkate alınır.
4 Vergi ödevlerinin ertelenmesi
MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;
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Gerek 65 yaş ve üstünde olması gerekse kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa
çıkma kısıtlaması devam eden mükelleflerin söz konusu Genel Tebliğin 5’inci maddesi
kapsamındaki mücbir sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği
tarihe kadar devam edecektir.
Örnek 1: Serbest meslek erbabı (A)’nın yıllık gelir vergisi, geçici vergi, muhtasar ve katma
değer vergisi (KDV) yönünden mükellefiyeti bulunmakta olup, mükellef İçişleri
Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma
kısıtlaması kapsamındadır. Mükellef, mesleki kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi
olması nedeniyle 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 ve 4’üncü maddesi
uyarınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında, sokağa çıkma
kısıtlaması nedeniyle ise 5 ve 6’ncı maddesi uyarınca 22/3/2020 tarihi ila sokağa çıkma
yasağının sona erdiği 1/6/2020 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep
halindedir.

a) 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” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin
oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken
“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk
eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,
b) 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” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin
oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken
“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk
eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,
c) 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” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin
oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken
“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk
eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi,
günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
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İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa
Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile 1/6/2020 tarihi itibarıyla sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulması sonrasında mükellefin beyanname verme ve ödeme
tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.
518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6’ncı maddesi kapsamında mükellefin;
− 2020/Şubat dönemi muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dâhil) ve
KDV beyannamesi,
− 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi,
− 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamesi
16/6/2020 Salı günü sonuna kadar verilecek, bu beyannamelere istinaden
tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.
Öte yandan söz konusu Genel Tebliğin 4’üncü maddesi kapsamında mükellef
tarafından 27/4/2020, 27/5/2020 ve 26/6/2020 tarihlerine
kadar
verilmesi
gereken
muhtasar
(muhtasar
ve
prim
hizmet
beyannameleri
dâhil)
ve
KDV
beyannameleri 27/7/2020 Pazartesi günü sonuna kadar verilecek, bu beyannamelere
istinaden
tahakkuk eden
vergiler ise
sırasıyla 27/10/2020
Salı, 27/11/2020
Cuma ve 28/12/2020 Pazartesi günü sonuna kadar ödenecektir.
Örnek 2: Meslek mensubu (B)'nin gelir vergisi, geçici vergi, muhtasar ve KDV yönünden
mükellefiyeti bulunmakta olup, mükellef İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65
yaş üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındadır. Mükellef, mesleki
kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olması nedeniyle 518 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nin 3 ve 4’üncü maddesi uyarınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu
tarihler dâhil) tarihleri arasında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ise 5 ve 6’ncı
maddesi uyarınca 22/3/2020 tarihi ila sokağa çıkma yasağının sona erdiği 1/6/2020
tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halindedir. (B) 24/3/2020 tarihi
itibarıyla 10 kurumlar vergisi mükellefinin kurumlar, muhtasar ve KDV beyannameleri ile
Form Ba-Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermektedir. Bahse konu 10 mükellefin
hiçbirisi söz konusu Tebliğin 3’üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamında
değildir.
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İçişleri Bakanlığının 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa
Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile 1/6/2020 tarihi itibarıyla sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulması sonrasında meslek mensubu mükellef ile
beyanname/bildirimleri bu meslek mensubu tarafından verilen mükelleflerin beyanname
verme ve ödeme tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.
518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6’ncı maddesi kapsamında
beyanname/bildirimleri bu meslek mensubu tarafından verilen 10 mükellefin;
− 2020/Şubat, 2020/Mart ile 2020/Nisan dönemi KDV ve muhtasar beyannameleri
(muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ile aynı dönemlere ilişkin Form BaBs bildirimleri,
− 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannameleri,
− 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri,
16/6/2020 Salı günü sonuna kadar verilecek, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden
vergiler de aynı sürede ödenecektir.
Öte yandan meslek mensubunun kendi mükellefiyetine ilişkin beyanname verme ve
ödeme süreleri (1) numaralı örnekte belirtildiği şekilde olacaktır.

Saygılarımızla…

“Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından
Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken
Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin GİB Duyurusu” tam metni…>>>
Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No: 518) tam metni…>>>

