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Koronav�rüs Salgınından Etk�lenmeler� Neden�yle Beyanları Uzatılarak Ödemeler� Ertelenen Mükellefler Hakkında
Duyuru

Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�n Vuhan kent�nde ortaya çıkan ve b�rçok ülkeye yayılan Koronav�rüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedb�rlerden etk�lenen mükellefler�n
verg� ödevler�n�n yer�ne get�r�lmes� bakımından mücb�r sebep hükümler�nden faydalandırılması amacıyla Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında b�r Genel Tebl�ğ
hazırlanmıştır.

Bu Tebl�ğ �le salgından doğrudan etk�lenen ve ana faal�yetler� �t�bar�yle, alışver�ş merkezler� dah�l perakende t�caret, dem�r çel�k ve metal sanay��, otomot�v �malatı ve t�caret� �le
otomot�v sanay�� �ç�n parça ve aksesuar �malatı, depolama faal�yetler� dah�l loj�st�k ve ulaşım, s�nema ve t�yatro g�b� sanatsal h�zmetler, tur operatörler� ve seyahat acenteler� dah�l
konaklama faal�yetler�, lokanta, kıraathane dah�l y�yecek ve �çecek h�zmetler�, tekst�l ve konfeks�yon �malatı ve t�caret� �le etk�nl�k ve organ�zasyon h�zmetler�n�n yanı sıra sağlık
h�zmetler�, mob�lya �malatı, madenc�l�k ve taş ocakçılığı, b�na �nşaatı ve özel �nşaat faal�yetler�, endüstr�yel mutfak �malatı, araç k�ralama �le matbaacılık dah�l k�tap, gazete, derg� ve
benzer� basılı ürünler�n yayımcılık faal�yetler� sektörler�nde faal�yette bulunan mükellefler�n mücb�r sebep hal�nde olduğu kabul ed�lm�şt�r.

Bununla b�rl�kte İç�şler� Bakanlığı tarafından alınan tedb�rler kapsamında faal�yetler� geç�c� süre �le durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu,
berber ve kuaför g�b� �şyerler�n�n bulunduğu sektörlerde faal�yet gösteren mükellefler de bu süre boyunca mücb�r sebep hükümler�nden yararlanab�leceklerd�r.

Bahse konu mükelleflere �lave olarak ç�ftç�, terz�, manav, avukat, mal� müşav�r, m�mar, mühend�s, eczacı, doktor, d�şç�, veter�ner, f�zyoterap�st, yazılımcı, sanatçı g�b�
mükellefler de dah�l olmak üzere b�lanço ve �şletme hesabı esasına göre defter tutanlar �le serbest meslek kazancı elde eden gel�r verg�s� mükellef� olan yaklaşık 1.9
m�lyon vatandaşımız da mücb�r sebep hal� kapsamında değerlend�r�lm�şt�r.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan Genel Tebl�ğ’de yukarıda yer ver�len tüm mükellefler�n N�san, Mayıs ve Haz�ran aylarında vermeler� gereken muhtasar ve katma değer verg�s�
beyannameler�n�n ver�lme süres� 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu beyannamelere �st�naden tahakkuk eden verg�ler�n ödeme süreler� �se altışar ay uzatılarak ödemeler�n Ek�m, Kasım ve Aralık aylarının son haftası �çer�s�nde
yapılab�lmes� sağlanmıştır.

D�ğer taraftan İç�şler� Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 65 yaş ve üstü �le kron�k rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız �ç�n get�r�len sokağa çıkma yasağı
uygulaması çerçeves�nde, 65 yaşın üzer�nde olması ya da kron�k rahatsızlığı bulunması neden�yle sokağa çıkamayacak olan verg� mükellefler� �le meslek mensupları açısından
sokağa çıkma yasağının başladığı tar�h �le sona ereceğ� tar�h arasındak� dönem�n mücb�r sebep hal� olarak kabul ed�lmes� ve bu döneme �l�şk�n olarak ver�lmes� gereken
beyannameler �le bunlara �st�naden tahakkuk eden verg�ler�n ödeme süres� yasağın kalktığı tar�h� tak�p eden 15’�nc� günün sonuna kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun
bulunmuştur.

 

MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK MÜKELLEF GRUPLARI

1. Perakende T�caret ve Alış Ver�ş Merkezler�

Market, büfe, bakkal, şarküter�, manav, dondurmacı, tuhaf�ye, kasap, �nşaat malzemeler� satışı, küçük ev eşyaları �le beyaz eşya satışı, mob�lya satışı, ev tekst�l�, k�tap ve kırtas�ye,
gazete ve derg�, ayakkabı ve g�y�m eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbb� ve ortoped�k ürünler, eczane, kuyumcu, ç�çekç�, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, k�ş�sel bakım
ve kozmet�k ürünler�n�n satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönel�k faal�yetler �le alışver�ş merkezler� ve buralarda perakende satış faal�yet�nde bulunanlar

2. Dem�r Çel�k ve Metal Sanay��

Dem�r veya çel�k granül ve dem�r tozu üret�lmes�, çel�kten/dem�rden yapılmış tüp, boru, �ç� boş prof�ller ve �lg�l� bağlantı parçalarının �malatı (sıcak çek�lm�ş veya sıcak
haddelenm�ş),çel�k barların ve �ç� dolu prof�ller�n soğuk çekme yöntem�yle �malatı, açık prof�ller�n, nervürlü levhaların ve sandv�ç paneller�n soğuk şek�llend�rme veya katlama
yöntem�yle �malatı, çel�k teller�n soğuk çekme yöntem�yle �malatı, alüm�nyum folyo �malatı (alaşımdan olanlar dah�l),alüm�nyum �malatı (�şlenmem�ş halde), kurşun tabaka, levha,
şer�t, folyo, kurşun tozu ve pulu �malatı (alaşımdan olanlar dah�l), kalay �malatı (�şlenmem�ş halde), ç�nko �malatı (�şlenmem�ş halde) g�b� dem�r, çel�k, alüm�nyum, bakır, kurşun, ç�nko,
kalay �malatı �le bunların �malatçılar tarafından satışı

3. Otomot�v

Otomob�l, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) �malatı otobüs, m�n�büs, m�d�büs, traktör, motos�klet, römork, karavan g�b� tüm motorlu kara taşıtlarının
�malatı, toptan ve perakende satışı �le otomot�v yan sanay��

4. Loj�st�k-Ulaşım

Hava, kara, dem�ryolu, den�z ve her türlü suyolu �le yapılan her türlü şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü �şletmec�l�ğ�, depolama ve antrepoculuk
faal�yetler�, havaalanı yer h�zmetler�, havaalanı �şletmec�l�ğ�, hava, kara, den�z ve dem�ryolu taşımacılığıyla �lg�l� kargo ve bagaj yükleme boşaltma h�zmetler� g�b� her türlü loj�st�k ve
ulaşım h�zmetler�

5. S�nema ve T�yatro Faal�yetler�

T�yatro, opera, bale, s�nema, konser g�b� her türlü sanatsal faal�yetler

6. Konaklama
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Otel, motel, pans�yon, tat�l köyü g�b� konaklama faal�yetler�, tur operatörü ve seyahat acentel�ğ� faal�yetler�, rezervasyon h�zmetler�, kaplıca, �lıca, �çmeler, spa merkezler�, vb. yerler�n
faal�yetler� g�b� her türlü konaklama ve buna �l�şk�n faal�yetler

7. Y�yecek ve İçecek H�zmetler�

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kant�nler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler g�b� her türlü y�yecek ve �çecekler�n sunumuna yönel�k h�zmetler, dönerc�, p�zzacı,
dondurmacı, çorbacı vb.

8. Tekst�l ve Konfeks�yon Faal�yetler�

Doğal pamuk elyafının �malatı, doğal yün ve t�ft�k elyafının �malatı,  sun� ve sentet�k elyafların bükülmes� ve �pl�k hal�ne get�r�lmes�, kot kumaşı �malatı, pamuklu dokuma kumaş
�malatı, keten, ram�, kenev�r, jüt elyafları �le d�ğer b�tk�sel tekst�l elyaflarından dokuma kumaş �malatı,  havlı, şön�l, havlu, pelüş, tırtıl ve benzer� �lmeğ� kes�lmem�ş dokuma kumaşlar
�le taft�ng kumaş �malatı g�b� kumaş ve �pl�k �malatı, her türlü pamuktan, yünden, t�ft�kten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünler�n �malatı �le g�y�m ve ev tekst�l� ürünler�n�n �malatı �le
satışı g�b� her türlü tekst�l ve konfeks�yon �malatı ve satışı

9. Etk�nl�k ve Organ�zasyon

Göster�, kongre, konferans, t�car� fuar ve etk�nl�kler�n organ�zasyonu �le �nternet kafe, oyun, düğün ve n�kâh salonu, spor merkezler� g�b� yerlerde gerçekleşt�r�len her türlü etk�nl�k ve
organ�zasyon faal�yetler� �le halkla �l�şk�ler ve �let�ş�m faal�yetler�

10. Sağlık H�zmetler�

İnsan sağlığına yönel�k hastane h�zmetler�, d�yal�z merkezler�, özel hek�ml�k faal�yetler�, d�ş hek�ml�ğ� faal�yetler�, yatılı bakım faal�yetler�, tıbb� laboratuvar h�zmetler� g�b� sağlık
faal�yetler�

11. Mob�lya İmalatı

Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, d�van, vb.’ler� �le �skeletler�n�n �malatı, büro ve mutfak mob�lyaları �malatı, yatak �malatı, yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk
odası takımı, gardırop, vest�yer g�b� mob�lyaların �malatı

12. Madenc�l�k ve Taş Ocakçılığı

Taş kömürü, l�ny�t, uranyum, krom, n�kel, alüm�nyum g�b� madenlere yönel�k faal�yetler �le mermer, gran�t ve taş ocakçılığı g�b� madenc�l�ğe yönel�k faal�yetler

13. İnşaat

B�na projeler�n�n gel�şt�r�lmes�, �kamet amaçlı b�nalar �le �kamet amaçlı olmayan b�naların �nşaatı, b�naların yen�den düzenlenmes� ve yen�lenmes� faal�yetler�, yıkım �şler�, sıtma,
havalandırma, soğutma ve �kl�mlend�rme s�stemler�n�n kurulumu, b�naların �ç ve dış boyama ve �şler�, duvar ve yer kaplama g�b� b�na �nşaatı �le özel �nşaat faal�yetler�

14. Endüstr�yel Mutfak Ek�pmanları

Dem�r, çel�k, alüm�nyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının �malatı g�b� endüstr�yel mutfak ek�pmanlarının �malatı

15. Araç K�ralama

Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların k�ralanması

16. Basılı Yayın ve Matbaacılık

Ders ve çocuk k�taplarının, gazeteler�n, derg� ve sürel� yayınların yayımı g�b� basılı yayın h�zmetler�, gazeteler�n, derg�ler�n ve sürel� yayınların basım h�zmetler� ve c�ltç�l�k g�b�
h�zmetler

17. Gel�r Verg�s� Mükellefler�n�n Tamamı

Ç�ftç�, terz�, manav, avukat, mal� müşav�r, m�mar, mühend�s, eczacı, doktor, d�şç�, veter�ner, f�zyoterap�st, yazılımcı, sanatçı g�b� mükellefler de dah�l olmak üzere b�lanço ve �şletme
hesabı esasına göre defter tutan t�car� ve z�ra� kazanç elde eden mükellefler �le serbest meslek kazancı elde eden gel�r verg�s� mükellefler�n�n tamamı
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