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Yasal Mevzuat   :  Yıllık Gelir Vergisi Beyan Süresi Uzatıldı 
         
Resmi Gazete Tarih & Sayı : 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı 

Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması. 
          

 

KONU ÖZET   :   
        
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 
Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin 
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe 
günü sonuna kadar uzatılmıştır.  
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Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 17.03.2020 tarih ve 125 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, 31 
Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30.04.2020 
Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca, yaşanmak olan salgın nedeniyle genel bir mücbir sebep hali ilan 
edilmemiştir. Önümüzdeki sürede verilmesi gereken beyannamelerden de sadece yıllık gelir vergisi 
beyannamelerinin verme ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler için ödeme süresi 
uzatılmıştır. Yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda, diğer beyannamelerin yasal süresinde 
verilmesi gerekmektedir. 
 
Öte yandan salgın hastalık hali bazı mükellefler için mücbir sebep hali yaratmış olabilir. Bu durumda 
olanların, durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve belgelerle, etkilendikleri süreyi de belirterek bağlı 
oldukları vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. İlgili vergi daireleri başvuruları inceleyecek, 
salgından vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede etkilendiklerini gördükleri 
mükellefleri mücbir sebep kapsamında değerlendirecek ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerinden 
yararlandıracaktır. 
 

       
       
       Av. Özge BİTİŞ 
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