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İstanbul, 03.04.2020 

DUYURU 468 

 

Konu: Mücbir sebep hali kapsamında sayılanların SGK prim ödemelerinin ertelenmesi, kar 

dağıtımına kısıtlama tavsiyesi,  Kovid-19 ile mücadelede kişisel verilerin korunması, e-beyanname 

duyuruları ve Kovid-19 sebebiyle ihraç kayıtlı satışlara ilişkin ihracat sürelerinin uzatılması hk. 

 

1. Mücbir Sebep Hali Kapsamında Sayılanların Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi 

 

24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) 

tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: 

 

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

 

Korona virüs 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, 
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— Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan 

mükellefler, 

 

— Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici 

süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette 

bulunan mükelleflere ait, 

 

İş yerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 

 

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 02/11/2020 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. 
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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. 

 

SGK genel yazısı için tıklayınız. 

 

2. Kar Dağıtımlarına Kısıtlama Tavsiyesi 

 

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB)  iletilen 

31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını 

korumasının önemine işaret edilmiştir. 

Bu çerçevede, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim 

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret 

Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5 inci maddesine dayanılarak, kamunun iştiraki 

olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl 

gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, 

“geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi, dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının 

%25'ini aşmaması ve yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” hususları 

belirtilmiştir. 

Söz konusu yazı, talep niteliği taşısa da şirketler Bakanlığın isteklerini genel kurulda 

gündeme getirmek zorundadır. Ancak tavsiye niteliğinde olduğu değerlendirilen bu talebe uyulup 

uyulmaması genel kurulun inisiyatifine bağlıdır. 

 

3. Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 

Bilinmesi Gerekenler 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde yayımlanan “Covid-19 ile Mücadele 

Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi Gerekenler” başlıklı 

kamuoyu duyurusunda veri sorumlularının başta sağlık verisi olmak üzere kişisel verileri işlerken 

dikkat etmeleri gereken hususlara yer verilmiştir. 

 

Kamuoyu duyurusu için tıklayınız. 

 

4. GİB e-Beyanname Duyuruları 

 

Harç Bildirimleri 

492 Sayılı Harçlar Kanununun 84 Seri No’ lu Genel Tebliği gereği HARCDIGER (Diğer 

Kuruluşların Denetimi Harç Bildirimi) ve HARCKAMU (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların 

Denetimi Harç Bildirimi) bildirimleri 01.04.2020 tarihinden itibaren güncellenmiştir. Bu bildirimleri 

vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına 

indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

2019 yılı kazançlarına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 1003A kodlu Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamesi güncellenmiştir. Mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını 

bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 
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5. Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin 

Uzatılması 

 

31.03.2020 Tarih ve 68 Sayılı KDV Sirküleri uyarınca 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. 

Örneğin, imalatçı (A) firması tarafından Ocak 2020 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçı (B) 

firmasına teslim edilen malların ihracatı, 30/4/2020 tarihine kadar gerçekleştirilememiştir. İhracatçı 

(B) firması, ek süre talebi için vergi dairesine başvuru yapmaksızın, 31/7/2020 tarihine kadar ihracat 

işlemini gerçekleştirmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunacaktır. 

Benzer şekilde, daha önce beklenmedik durum hali nedeniyle bir aylık ek süre almış olan 

ihracatçı (C) firmasının 30/4/2020 tarihinde dolan ihracat süresi, mükellefin ilave bir başvuru 

yapmasına gerek olmaksızın, mücbir sebep kapsamında 30/6/2020 tarihine uzayacaktır. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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