
  
 

 

SİRKÜLER 

CPATURK 2020/01         11.04.2020 

 
 

KONU: KDV, Muhtasar Beyannameleri, BA/BS Formları ve SGK Bildirgelerinin 

Verilmesi ve Ödeme sürelerinin uzatılması ve Mücbir Hal Kapsamında Sayılan 

Mükellefler Hakkında Bilgilendirme  
 

Korona Covid-19 virüsü salgın sebebiyle mükelleflerin vermesi gereken vergi beyannameleri ve 

ödeme sürelerinde uzatılmıştır.  
 

1- ŞUBAT-2020 dönemi kdvbeyannameleri verilme ve ödeme süreleri24 Nisan 2020 
tarihine  
Şubat-2020 dönemi Ba Bs formları 27 Nisan 2020tarihine kadar uzatılmıştır. 
(126 nolu vergi usul kanunu sirkulleri) 

2- 2019 yılı Gelir vergisi beyannameleri verileme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 
tarihine uzatılmıştır. (125 nolu vergi usul kanunu sirkulleri) 

3- Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerinvergi beyan 27.06.2020 
tarihine ödeme süreleri ile SGK prim ödeme süreleri altı ay süreyle ertelenmiştir. 
Mücbir hal kabul edilen mükelleflerin bilgisi aşağıdaki gibidir.  

 

Maliye Bakanlığınca 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelerile mücbir 
sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerine 
ilişkin değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

 
 Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki Mükellefler 

Aşağıda belirtilen mükellef gruplarının 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri 
arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmiştir. 
  

 Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler, 

 Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş 
merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, 
madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv 
imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, 
depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, 
matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur 
operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil 
yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil 
etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler, 

 Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici 
süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde 
faaliyette bulunan mükellefler. 

  Yukarıda belirtilen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğ’in yayımı tarihi 
itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Ancak mükelleflerin 
vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda belirtilen sektörler arasında 
bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal 
ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının 
tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır. 
 

Mücbir sebepten yararlanıp yararlanılamayacağı bilgisi interaktif vergi dairesi üzerinden 
“Bilgilerim” bölümünden sorgulama yapılarak kontrol edilebilir. 



  
 

 
 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa 

çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler İçin mücbir sebep hali ilan edilmesi 
  

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik 
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek 
mensupları ile söz konusu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve 
Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 
22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu 
belirtilmiştir. 
  

Buna ahvalde, sokağa çıkma yasağı olan mükellefler tarafından mücbir sebep dönemine 
ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden 
vergilerin ödeme sürelerinin son günün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 
15. günün sonuna kadar uzatılmıştır. 
  

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması 
için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi 
gerekmektedir. 
  

Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair 
beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak 
olup, sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip 
eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. 
  

Diğer taraftan 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve 
ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen 
gerçekleştirilecek olup herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 
 

Sokağa çıkma yasağının 30/06/2020 tarihinden önce sona ermesi durumunda, 65 yaş ve 
üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle mücbir sebep hükümlerinden 
faydalanan mükellefler, Tebliğ’in 3’üncü maddesi kapsamında bulunmaları koşuluyla, sokağa 
çıkma yasağının sona erme tarihinden itibaren 3’üncü madde kapsamındaki mücbir sebep 
hükümlerinden faydalanabileceklerdir. 
  

Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi 
  

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler tarafından; 
 

 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar beyanname ve katma 
değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 27/07/2020 günü sonuna kadar, 

 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar beyanname (muhtasar ve 
prim hizmet beyannameleri dahil) ve katma değer vergisi beyannamelerine istinaden 
tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri sırasıyla 27/10/2020 Salı, 27/11/2020 Cuma, 
28/12/2020 Pazartesi günü sonuna kadar, 

 Nisan, Mayıs, Haziran aylarının sonuna kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” 
bildirimlerinin verilme süresi 27/07/2020 Pazartesi günü sonuna kadar, 

 Nisan, Mayıs, Haziran aylarının sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-
defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem 
Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 
27/07/2020 Pazartesi günü sonuna kadar, 

 
uzatılmıştır. 

 
 
 



  
 

 
 
4. SGK ve Bağ-Kur Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi  

 
02.04.2020 tarihinde yayımlanan duyuru ile 24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer 

Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde 
olduğu kabul edilen mükelleflere ait; 
 
işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ve; 
 

Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan,  

- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir 
vergisi mükellefi olanlar,  

- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,  
- Tarımsal faaliyette bulunanlar ile  
- Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde 

olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma 
iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, 
 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) 
sigortalısı olanların:  
 

 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin 
ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 
tarihine,  

 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin 
ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,  

 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta 
primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.  

 
Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve 

gecikme zammı uygulanmayacaktır.  
Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik 

rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile 

isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamındaki sigortalılardan; 

- 22/03/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş 

olanların, 

- Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik 

edenlerin,  

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona 
ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir. 
   
5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile 
yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere 
göre işlem yapılacaktır. 

 
 
 



  
 

 
Yapılan vergi ve SGK ertelemelerine ait özet tabloyu aşağıda görebilirsiniz. 
 

Beyanname / 
Bildirge 

Dönem 
Yasal 
Beyan 

Dönemi 

Uzatılan 
Beyan 

Dönemi 

Uzatılan 
Ödeme 
Dönemi 

Yararlanan 
Mükellefler 

KDV 2020/Şubat 26.03.2020 24.04.2020 24.04.2020 Tüm Mükellefler  

BA/BS 2020/Şubat 31.03.2020 30.04.2020 -  Tüm Mükellefler 

Yıllık Gelir 
Vergisi 

01.01.2019 
31.12.2019 

31.03.2020 30.04.2020 30.04.2020 Tüm Mükellefler 

KDV 2020/Mart 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 Mücbir hal sayılanlar 

Muhtasar 2020/Mart 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 Mücbir hal sayılanlar 

SGK Bildirgesi 2020/Mart 23.04.2020 - 02.11.2020 Mücbir hal sayılanlar 

BA/BS 2020/Mart 30.04.2020 27.07.2020 - Mücbir hal sayılanlar 

KDV 2020/Nisan 26.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 Mücbir hal sayılanlar 

Muhtasar 2020/Nisan 26.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 Mücbir hal sayılanlar 

SGK Bildirgesi 2020/Nisan 23.05.2020 - 30.11.2020 Mücbir hal sayılanlar 

BA/BS 2020/Nisan 1.06.2020 27.07.2020 - Mücbir hal sayılanlar 

KDV 2020/Mayıs 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 Mücbir hal sayılanlar 

Muhtasar 2020/Mayıs 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 Mücbir hal sayılanlar 

SGK Bildirgesi 2020/Mayıs 23.06.2020 - 31.12.2020 Mücbir hal sayılanlar 

BA/BS 2020/Mayıs 30.06.2020 27.07.2020 - Mücbir hal sayılanlar 

 

 
Ana Faaliyet Konusu İtibariyle Mücbir Sebep Hali Dışında Kalan Ancak Fiili Faaliyet 
Konusu İtibariyle Mücbir Sebep Hali Kapsamında Olabilecek Mükelleflere İlişkin İç 
Genelge  
 
518 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep haline ilişkin olarak 

mükelleflerin mücbir kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli, 
komisyonların kurulması ile komisyonların çalışma usul ve esaslarına ilişkin 2020/3 Seri No.lu 
Uygulama İç Genelgesi yayımlandı. 

  
1. Mükellefin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibariyle (24 Mart 
2020) vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır. Ana faaliyet kodundan kasıt, 
mükelleflerin sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan altı haneli NACE meslek kodudur.  
 
2. Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirlenen sektörler arasında 
bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal 
ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır ve sicil 
kayıtlarındaki ana faaliyet kodu yeni duruma göre düzeltilir.  
 
3. Bu kapsamdaki başvurular, "Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu" eklenmek suretiyle 
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılır. Fiilen iştigal edilen ana faaliyet konusunu ispat etmeye 
ilişkin tüm belgeler bu Rapora eklenir.  
 
4. Ana faaliyet kodu değişikliği için; mükellefin esas alınmasını istediği ana faaliyet alanından elde 
ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması 
gerekmektedir.  
 



  
 

 
 
5. Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. geçici vergi dönemi, özel hesap 
dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi, bir yıldan kısa süredir 
faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları dikkate alınır.  
 
6. Ana faaliyet kodunun değiştirilmesine yönelik başvuruları ve mükellefin mücbir sebep 
kapsamında olup olmadığını değerlendirmek amacıyla vergi dairesi başkanlıklarına bağlı olarak 
görev yapacak "Ana Faaliyet Kodu Değerlendirme Komisyonu" kurulur.  
 
7. Komisyonlar, kendilerine intikal ettirilen Raporlar üzerine çalışmalarını, başvurudan itibaren 15 
gün içerisinde sonuçlandırır. Başvurunun uygun görülmemesi halinde vergi dairesi başkanı veya 
görevlendirilen grup müdürü imzalı yazı mükellefe tebliğ edilir.  
 
8. 65 yaş ve üstü olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması 
Gelir İdaresi Başkanlığınca re'sen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin 
herhangi bir başvuru alınmayacaktır.  
 
9. Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu 
rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu 
kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren 
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği başvurusuna istinaden yapılacaktır.  
 
10. Bununla birlikte kronik rahatsızlığın bulunduğuna dair belgenin sokağa çıkma yasağının sona 
ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır.  
 
11. Söz konusu belgenin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda mükellefin 
mücbir sebep tanımlaması kaldırılacak ve mücbir sebep dönemine ilişkin tahakkuklar ve diğer 
kayıtlar düzeltilecektir.  
 
12. Mükelleflerin Tebliği gerek 3’üncü gerekse 5’inci maddesi uyarınca mücbir sebep halinde 
bulunması durumunda, mükellef her iki bölüm kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden de 
faydalanacaktır.  

 

 
Değişiklik Yapılan Diğer Beyannameler ve Ödevler 
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
 
04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı gazetede yayımlanan 1 sıra nolu tebliğ ile Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesinin 01.04.2020 olan yürürlük tarihi, 01.07.2020 olacak şekilde 
düzenlenerek değiştirilmiştir.  Böylelikle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.04.2020 
tarihinden itibaren değil 01.07.2020 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır. 

 
Konaklama Vergisi Beyannamesi 
 
25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 

51 nci maddesiyle, konaklama vergisinin 01.04.2020 olan yürürlük tarihi, 01.01.2021 olacak 
şekilde düzenlenerek değiştirilmiştir.  Böylelikle Konaklama Vergisi Beyannamesi 01.04.2020 
tarihinden itibaren değil 01.01.2021 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır. 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 
 
22.03.2020 tarih 31076 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile aylık olarak verilmesi 

gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden 
yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir. Buna göre; 

 
2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran. 

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık. 
 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 

d) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 

 
Ayrıca, Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanların 2020 

yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri 
dönemlere ilişkin bilgileri dâhil edilmeyecektir. 

 
Yukarıda bahsedilen beyannameler dışında kalan beyan, bildirim ve ödeme süreleri için 

şu an itibari ile herhangi bir uzatma söz konusu olmayıp, tüm beyan, bildirim ve ödeme süreleri 
geçerlidir. Beyan, bildirim ve ödemelerin aksatılmadan yerine getirilmesi gerekmektedir. 

 
Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Sürelerinin  
3 Ay Uzatılması  
 
GİB tarafından yayımlanan 31.03.2020 tarih ve 68 No.lu Katma Değer Vergisi 

Sirkülerinde; ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç 
aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler 
bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep 
kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. İhracat süresi, belirtilen 
süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük 
başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.  

 
Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek 

süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu 
tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya 
gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur. 

 
Mücbir Sebep Halinin KDV Tevkifatı Üzerindeki Etkisi  
 
518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu 

kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu 
mükellefler adına 01 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında satıcılar 
tarafından düzenlenecek belgelerde kısmi KDV tevkifatı yapılmayacaktır.  

 
 
 
 



  
 

 
Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin, mücbir sebepten yararlanan 

mükelleflerden gerçekleştirdikleri kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına KDV tevkifatı 
uygulanması gerekmektedir.  

 
Mücbir sebep halinin tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulamasına herhangi bir 

etkisi bulunmamaktadır. 
 
TÜBİTAK Raporlarının Gönderim Tarihlerinin 3 Ay Ertelenmesi  

 
TÜBİTAK Resmi İnternet Sitesinde Yayımlanan 23.3.2020 tarihli duyuruda Araştırma 

Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek 
yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi gereken 
Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim tarihleri, Ülkemizde ortaya çıkan Koronavirüs 
(COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç ay ertelendiği belirtilmiştir. 

 
Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamının Genişletilmesi  
 
Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum 

olmadıkça vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak 
onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızca yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan 
borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla 
ödenebilmesi uygun bulunmuştur.  

 
. Yıllık Gelir Vergisi  
· Zirai Kazanç Gelir Vergisi  
· Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)  
· Kurumlar Vergisi  
· Kurumlar Vergisi Stopajı  
· Basit Usulde Ticari Kazanç  
· Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi  
· Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)  
· Gelir Geçici Vergi  
· Kurum Geçici Vergi  
· Diğer Ücretler  
· Katma Değer Vergisi Tevkifatı  

 
Yapılan düzenleme sonucunda yeni eklenen vergi türleriyle beraber aşağıdaki tabloda 

gösterilen vergi türlerine ilişkin ödemelerin yine tabloda yer alan anlaşmalı bankaların kredi 
kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

Kredi Kartıyla Vergi Tahsil Yetkisi 
Verilen Bankalar Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türleri 

1 Akbank T.A.Ş. 
 
2 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.  
 
3 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 
 
 4 Alternatifbank A.Ş.  
 
5 Denizbank A.Ş.  
 
6 Qnb Finansbank A.Ş.  
 
7 Hsbc Bank A.Ş. 
 
 8 Ing Bank A.Ş.  
 
9 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 
 
10 Odea Bank A.Ş.  
 
11 Şekerbank T.A.Ş.  
 
12 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  
 
13 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  
 
14 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.  
 
15 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  
 
16 Türkiye Halk Bankası A.Ş.  
 
17 Türkiye İş Bankası A.Ş.  
 
18 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  
 
19 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
 

· Yıllık Gelir Vergisi  
· Zirai Kazanç Gelir Vergisi  
· Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)  
· Kurumlar Vergisi  
· Kurumlar Vergisi Stopajı  
· Basit Usulde Ticari Kazanç  
· Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi  
· Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (KDV4)  
· Gelir Geçici Vergi  
· Kurum Geçici Vergi  
· Diğer Ücretler  
· Katma Değer Vergisi Tevkifatı  
· Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret,     
diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir                                                                    
vergisi,  
· Motorlu taşıtlar vergisi,  
· Trafik idari para cezası,  
· Karayolları Taşıma Kanunu idari para 
cezası, 
 · Geçiş ücreti ve idari para cezası,  
· Diğer idari para cezaları,  
· 6183 sayılı Kanun kapsamında 
taksitlendirilmiş borçlar,  
· Tapu harcı,  
· Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım 
izin harcı,  
· Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,  
· Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,  
· Sürücü belgesi harcı ve değerli kâğıt bedeli,  
· T.C. kimlik kartı bedeli,  
· Yurt dışına çıkış harcı,  
· Göç İdaresi ikamet harcı,  
· İkamet tezkeresi defter satış bedeli 
 · Tek giriş vize harcı, 
 · Ecrimisil ödemeleri, 
 · Veraset ve intikal vergisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
Ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve T.C. Ziraat Bankası 

A.Ş.’ye ait banka kartlarıyla, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezası 
vb. ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkündür.  

 
İnteraktif Vergi Dairesinin web sürümü ve mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden hızlı, 

kolay ve güvenli bir şekilde haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında kredi kartları/banka 
kartlarıyla ödeme yapılabilmektedir. 
 
Saygılarımızla 

 

 

 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi 

vermek amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak 

değildir. Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim 

profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; 

"Cpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamaktadır ve söz 

konusu sirkülerlerin içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir 

güvence vermemektedir. İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayıdoğabilecekzararlardan ve 

cezai tazminattan dolayıCpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 

 

Kaynakça: 

1)https://www.gib.gov.tr/koronavirus-salginindan-etkilenmeleri-nedeniyle-beyanlari-uzatilarak-

odemeleri-ertelenen-mukellefler GİB 

2)http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-
teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_2020
0402_51 SGK 

3)https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/haberler/notlar/haberAciklayiciBilgiNotu2703
2020_1.pdf GİB 

4) https://www.gib.gov.tr/node/143116 GİB 
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