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Bilindiğl üzere, Çin Halk cumhuriyeti'nin vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan
Yeni tiP Corona VirÜs (Covi-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen esnaf ve
sanatkarlarımızın mali Yüklerinin hafifletileb ilmesi için bazı vergilerin beyan ve ödeme süreleri
ertelenmiŞ, salgınla mücadele için alınan tedbirler bir çok sektöı-için sebep hali kabul edilmiştir.

Bu kaPsamda vergi beYan ve ödeme süreleri ıle ilgili olarak alınan kararlar aşağıdaki
g ibid ir.

1. GerÇek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlarımız ile basjt usuide olup, ticari kazancının
Yanında beYana tabi başkaca geliri olan esnaf ve sanatkarlarımızın 31 Mart 2O2O tarihlne kadar
beyan etmeleri gereken 2019 yılı gelir vergisinin beyan ve ödeme süresi 30 Nisan 2o2o
PerŞembe günü sonuna kadar ertelenmiştir, Bu konudaki düzenleme Gelir idaresi Başkanlığının
125 sayıiı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile duyurulmuştur.

2. 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi
BeYannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden verglLrin ödeme
süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. 3'1 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2O2OlŞubat dönemine ilişkin "Form
Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinın verilme süresi 30 Nisan 2O2O Perşembe günü sonuna kadar
UZatllmlŞtlr, Katma Değer Vergisi ve Ba-Bs formlarının beyan/bildirim ve ödeme sürelerinin
ertelenmesine ilişkin düzenleme Gelir idaresi Başkanlığının 126 sayılı vergi usul kanunu
Sirkü leri ile duyuru lmuştu r.

4, 24 Marl2020 tarihli ve 3'] O7B (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 51B sıra
numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep durumuna ilişkin açıkIamalara yer
verilmiştir. Anılan Genel Tebliğe göre;

4.'l . Mücbir sebep kapsamına alınan faaliyet ve sektörler;

Tebliğe göre, bakkal, büfe, market, şarküteri, kasap, manav, dondurmacı, tuhafiye, inşaat
malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobi|ya satışı, ev tekstiIi, kitap ve
kırtasiye, matbaacılık, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi
ve ortoPedik ürünler, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisei bakım ve
kozmetik ürünlerinin satışı vb, her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile
alıŞveriŞ merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar, hava, kara, demir ve
deniz yolu ile yapılan şehir içi ve şehir dışı her türlü yük ve yolcu taşımacılığı, konaklama
faaliYetleri, lokanta ve kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetlerinde bulunanlar
mücbir sebep kapsamına alınmıştır.
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4.2. Erte]enen vergı beyan ve ödemeleri;

4.2,'l , Mücbir sebep kapsamında olanların 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer
Vergisi Beyannameleri ile 30 Nisan 2O20 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs"
bildirimlerinin verilme süreleri 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere ilişkin tahakkuk
eden vergilerin ödeme süreleri ise 27 Ekim 2020 Salı gününe;

4.2.2. Mücbir sebep kapsamında olanların 27 Mayıs 2020 tarihine kadar verilmesi gereken
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer
Vergisi Beyannameleri iIe 1 Haziran 2020 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs"
bildirimlerinin verilme süreleri 27 Iemmuz 202O Pazartesi, bu beyannamelere ilişkin tahakkuk
eden vergilerin ödeme süreleri ise 27 Kasım 2020 Cuma gününe;

4,2.3. Mücbir sebep kapsamında olanların 26 Hazıran 2020 tarihine kadar verilmesi gereken
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer
Vergisi Beyannameleri ile 30 Haziran 2O20 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs"
bildirimlerinin verilme süreleri 27 remmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere ilişkin tahakkuk
eden vergilerin ödeme süreleri ise 27 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatka rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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