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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 03.06.2020 

         Sayı   : 2020/97 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                      

                                                   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. G.İ.B 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 

Duyuru Yayınlamıştır. 

 

2. Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin 

Düzenlenecek Aylık Prim Hizmet Beyannamelerinin Kuruma Gönderilme Süresi 

30.06.2020 Tarihine Uzatılmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özetleri 

 

1. G.İ.B 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 Duyuru 

Yayınlamıştır. 

 

        Gelir İdaresi Başkanlığının 02.06.2020 tarihli duyurusu aşağıdaki gibidir. 

 

“Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca 

alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması 

kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24/3/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan 

“Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek 

mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarih (bu 

tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ve mücbir sebep 

dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma kısıtlamasının sona 

ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştu. 

 

İçişleri Bakanlığının 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, 
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vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtilmiştir. 

 

      Buna göre; 

 

- 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 518 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 ve 6 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, 

 

- 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. 

 

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 sürelerin dikkate alınacağı tabiidir. 

 

            Öte yandan 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 

mükelleflerden söz konusu Genel Tebliğin 3 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında 

olanlar, aynı Tebliğin 4 üncü maddesiyle belirlenen beyan/bildirim ve ödeme erteleme 

hükümlerinden faydalandırılacaktır. 

 

            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 Bay (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 
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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. 

 

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 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 Bayan (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 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. Bayan (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. 

 

         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; 
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- 2020/Şubat, 2020/Mart ile 2020/Nisan dönemi KDV ve muhtasar beyannameleri (muhtasar 

ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ile aynı dönemlere ilişkin Form Ba-Bs 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.” 

 

2. Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin 

Düzenlenecek Aylık Prim Hizmet Beyannamelerinin Kuruma Gönderilme Süresi 

30.06.2020 Tarihine Uzatılmıştır. 

 

          Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 23/03/2020 tarihinde yayımlanan 

41481264-207.02-E.4909683 sayılı Genel Yazı ile işverenler tarafından istihdam 

teşviklerinden geriye dönük yararlanmak amacıyla gerçekleştirilecek başvurular ile geriye 

yönelik belge değişiklik işlemlerinin son tarihleri bildirilmiş olup bu tarihlerden sonra SGK’ya 

bildirilecek iptal/asıl/ek nitelikteki değişiklik içeren prim hizmet belgelerinin işleme 

alınmayacağı açıklanmıştı. 

 

         Genel Yazı’ya göre; 

 

      • 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik 

değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek 

nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 

31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet 

Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerekmekteydi. 

 

       • 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya 

teşvik değişikliği için; Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu 

aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet 

beyannamelerini bu genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen 

işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim 

ve hizmet beyannamelerini en geç 1/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklenmesi 

gerekmekteydi. 

 

          COVID-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle SGK tarafından tekrar bir düzenlemeye 

gidilmiş olup 1/6/2020 tarih ve 41481264-207.02-E6383458 sayılı Geriye Yönelik Teşvik 

Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek Aylık Prim Hizmet Beyannamelerin Kuruma 

Gönderilme Süresinin Uzatılmasına ilişkin Genel Yazı ile bahsi geçen husus ile ilgili süre 

uzatımına gidilmiştir. 

 

          Düzenlemeye göre; 
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      • 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik 

değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek 

nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 

30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim 

Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerekmektedir. 

 

     • 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya 

teşvik değişikliği için; Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu 

aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet 

beyannamelerini bu genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen 

işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim 

ve hizmet beyannamelerini en geç 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. 

 

          Yayımlanan Genel Yazı uyarınca 30/06/2020 tarihinden sonra SGK’ya bildirilecek 

iptal/asıl/ek nitelikteki değişiklik içeren prim hizmet belgelerinin işleme alınmayacağı 

açıklanmıştır. 

 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


