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Mücbir sebep kapsamında olan bazı mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmiştir. 

 

25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 

İçişleri Bakanlığınca faaliyeti durdurulan; Gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, 

sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, 

gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, 

nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk 

oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, 

yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri gibi faaliyet 

de bulunan mükelleflerin vergi ödevleri 01.12.2020 (bu tarih dahil) itibari ile 

faaliyetlerine tekrar başlayacakları tarihe kadar ertelenmiştir. 

1- Ertelenen Vergi Ödevleri Nelerdir? 

Bahsedilen mükellefler ilgili olarak kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet 

eden ve bu dönemde verilmesi gereken; 

 Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)  

 Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

 “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilmesi  

 Söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 

oluşturulma ve imzalanması 

 Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil 

kopyalarının yüklenme süreleri 

2- Erteleme Süresi Ne Kadar? 

Bahsedilen mükelleflere ait yukarıda belirtilen vergi ödevleri mücbir sebep halinin 

sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar ertelenmiştir. 

 



 
 

 

 

 

3- Ertelenen Vergiler Ne Zaman Ödenecek? 

Yukarıda belirtilen beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 

beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi 

gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna 

kadar uzatılması uygun bulunmuştur. 

Örneğin; 

Mücbir sebep hali 01.12.2020 tarihinde başlayıp 04.03.2021 tarihinde sona erdiğini ve 

05.03.2021 tarihinde faaliyetlerine tekrar başladığını varsayarsak bir mükellefin, beyan 

ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır; 

 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile 

aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26.04.2021 günü sonuna kadar 

verilecektir. 

 Söz konusu tarihe kadar verilen KDV beyannamelerine istinaden tahakkuk eden 

vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31.05.2021, 2020/Aralık dönemi için 

30.06.2021, 2021/Ocak dönemi için 02.08.2021, 2021/Şubat dönemi için ise 

31.08.2021 olacaktır. 

 

Sosyal güvenlik mevzuatı gereği henüz bir mücbir sebep hali sözkonusu olmadığı için 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde beyan edilecek SGK primleri yasal 

süresinde ödenecek, mücbir sebep hali vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve 

ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 

 

          Saygılarımızla 

 


