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20.03.2020 

SİRKÜLER 2020-31 

VERGİLERLE İLGİLİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİNE  

İLİŞKİN SON DURUM HAKKINDA 

I- İLK OLARAK: 

 

115 No.lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesiyle Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Nisan 2019 tarihinden 

itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar 

Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir 

Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme 

süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar 

uzatmıştı.  

  

Buna göre; beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

  

Beyanname Türü 
Beyanname verilme 

zamanı Ödeme zamanı 

Muhtasar Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı 

Damga Vergisi Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı 

Katma Değer Vergisi Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı 

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat Ayının son günü Şubat Ayının son günü 

Yıllık Gelir Vergisi Mart Ayının son günü Mart Ayının son günü 

Kurumlar Vergisi Nisan Ayının son günü Nisan Ayının son günü 

Geçici Vergi 1. Dönem 17 Mayıs 17 Mayıs 

Geçici Vergi 2. Dönem 17 Ağustos 17 Ağustos 

Geçici Vergi 3. Dönem 17 Kasım 17 Kasım 

Geçici Vergi 4. Dönem 17 Şubat 17 Şubat 

  

Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin 

de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir. 
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II- DAHA SONRA, KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE; 

A-2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi ve Tahakkuk Eden 

Vergilerin Ödenme Süresi 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye 

dayanılarak; 125 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi 

gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 30 Nisan 2020 Perşembe 

günü sonuna kadar uzatmıştır. 

 

B- Ayrıca Cumhurbaşkanının Televizyonda Yaptığı Açıklamalar Çerçevesinde, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Resmi Web Sitesinde, Bazı Faaliyet Alanlarındaki 

Mükellefleri Kapsayan Aşağıdaki Açılamaları Yapmıştır. 

Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları: 

1. Perakende Ticaret ve Alış-Veriş Merkezleri 

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, 

küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, 

ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, 

çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. 

her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda 

perakende satış faaliyetinde bulunanlar, 

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 

Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından 

satışı 

3. Otomotiv 

Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi 

tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı 

4. Lojistik-Ulaşım 

Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirlerarası yük 

ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, 

havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri 
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5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri 

Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler 

6. Konaklama 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği 

faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler 

7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler 

gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler 

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri 

Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul 

ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve 

konfeksiyon imalat ve satışı 

9. Etkinlik ve Organizasyon 

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün 

ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon 

faaliyetleri, 

Yukarıdaki alanlarda faaliyette bulunan mükelleflerin ; 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (ücret, kira, serbest meslek 

kazancı dâhil olmak üzere muhtasar beyanname ile beyan edilen tüm tevkifatlar) ve katma değer 

vergilerinin (katma değer vergisi ve katma değer vergisi tevkifatına ilişkin olanlar) ödemelerinin 6 

ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Söz konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya ilişkin esaslar ileride 

yapılacak açıklamalarda duyurulacaktır. Muhtemelen bu ödemelere ilişkin beyannamelerin 

verilmesi de aynı sürelere bağlı olarak ertelenecektir. 115 No.lu Vergi Usul İç Genelgesi Buna 

cevaz vermektedir. 
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III- TÜRMOB’UN MALİYE BAKANLIĞINDAN RESMİ TALEPLERİ : 

1- Mart Ayı içerisinde verilmesi gereken (KDV 1-2, Muhtasar Beyanname, MUH SGK, Damga 

vergisi, Turizm Katılım Payı, Ba-Bs, GEKAP vb.) tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesi ve 

mücbir sebep halinin kabulü, 

2- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme sürelerinin ertelenmesi, 

3- E- Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesi, 

4- Vergi İncelemelerinin ertelenmesi, 

Ancak bu taleplere henüz olumlu cevap alınamamıştır. 

 

 

IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

                       Saygılarımızla 

 

 

 


