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           İZMİR  
      24.03.2020  
Sayı  : YMM.03.2020-31 
Konu: Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen 
Mükellefler Hakkında Duyuru 
  

 
 

Muhasebe Müdürlüğüne, 
  
 GİB resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Koronavirüs salgını nedeniyle mücbir 
sebep sayılan beyan ve ödemeleri ertelenen mükellefler hakkında genel tebliğ hazırlandığı belirtilerek 
tebliğde yer alan hususlarla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. 
 Tebliğ henüz yayınlanmamış olup, duyuruda yer alan hususlar kısaca aşağıdaki gibidir. 

 
 1) Mücbir sebepten etkilenen mükellefler: 

 a) Alışveriş merkezleri dahil perakende ticaret, demir çelik ve metal sanayii, otomotiv imalatı 
ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve 
ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil 
konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon 
imalatı ve ticareti ile etkinlik ve organizasyon hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri, mobilya 
imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri, endüstriyel mutfak imalatı, 
araç kiralama ile matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri 
 
 Duyuruda sektörlerle ilgili hangi faaliyetlerin girdiği tek tek açıklanmıştır. 

 b) Faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve 
düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler  
 c) Çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, 
dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve 
işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefi  
 d) 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma 
yasağı uygulaması kapsamında sokağa çıkamayacak vergi mükellefleri. 
 

 2) Uzayacak beyannameler ve ödeme süreleri: 
 
  Yukarıda yer verilen tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri 
gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü 
sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme 
süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde 
yapılabilmesi sağlanmıştır. 
 
 65 yaş ve kronik hastalığı nedeniyle evden çıkamayacak mükellefleri ve meslek 
mensuplarının sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile kalktığı tarih arasında mücbir sebep 
sayılarak bu döneme ait verilmesi gereken beyannameler ve ödeme süreleri yasağın kalktığı tarihi 
takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.  
 
 Saygılarımızla. 

Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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