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Yasal Mevzuat   :  Gelir İdaresi Başkanlığının Koronavirüs Salgınına İlişkin Ekonomik Kararlar 
Sonrası Yaptığı Açıklamalar 
         
Resmi Gazete Tarih & Sayı :Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Resmi Sayfasında Yayınladığı Genel 
Tebliğ.           

 

KONU ÖZET   :   
 
Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapılan yeni açıklamada koronavirüs (COVID-19) 
salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine 
getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla yapılan çalışmalar 
kapsamında bir Genel Tebliğ hazırlandığı açıklanmıştır. 
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Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 
 
Muhtasar ve katma değer vergisi ödemeleri 6 ay 
süre ile ertelenecek mükelleflerin faaliyet alanlarına 
yönelik açıklama yapılmış, 
Yeni korona virüs hastalığı (Kovid-19) ile etkin 
mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler 
hakkında Duyuru yayınlanmıştır.  
Bilindiği gibi, koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik 
kararlar 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı’nca 
açıklanmıştır. (Konuya ilişkin İngilizce Sirkülere 
ulaşmak için tıklayınız). 
 
Devreye sokulacak tedbirlerden bazıları aşağıdaki 
gibidir; 
 
Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-
Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, 
Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon 
sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK 
primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar 
ay ertelenecek, 
 
Konaklama vergisi Kasım ayına kadar 
uygulamayacak, 
 
Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve 
hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları 
için 6 ay süreyle ertelenecek, 
 
İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını 
yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecek, 
 

 
KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için  
 
nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi 
anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve 
gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği 
sağlanacak, 
 
İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite 
kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya 
stok finansmanı desteği verilecek, 
 
Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan 
ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların 
Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve 
Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve 
faizsiz olarak ertelenecek, 
 
Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar 
liraya çıkartılacak, kredilerde önceliği gelişmelerden 
olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve 
teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere 
verilecek, 
 
Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen 
firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu 
düşülmesi sağlanacak, 
 
Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alınacak, bundan 
faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak 
ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren 
işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği 
verilecek, işverenlerin de maliyeti azaltmış olacak. 
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Bu tedbirlerden muhtasar ve katma değer vergisi 
ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik 19 Mart 
2020 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ise 
aşağıdaki gibidir. Bu açıklamada, bahse konu 
ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen mükelleflerin 
faaliyet alanlarına ana hatlarıyla yer verilmiştir. 
 
“Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 
Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama 
 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya 
çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona Virüs (COVID-
19) salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri 
gereken muhtasar ve katma değer vergilerinin 
ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile 
ertelenen mükelleflerin faaliyet alanları ana hatları 
ile aşağıda yer almaktadır. 
 
Söz konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı 
açıklamalar ile uygulamaya ilişkin esaslar ileride 
yapılacak açıklamalarda duyurulacaktır. 
 
Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef 
Grupları 
 
1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri 
 
Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, 
dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri 
satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya 
satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, 
ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, 
oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, 
kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve 
fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı 
vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına 
yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve 
buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar 
 
2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 
 
Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay 
imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı 
 
3. Otomotiv 

 
Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, 
midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi 
tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve 
perakende satışı 
 
4. Lojistik-Ulaşım 
 
Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile 
yapılan her türlü şehir içi ve şehirlerarası yük ve 
yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü 
işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, 
havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve 
ulaşım hizmetleri 
 
5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri 
 
Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü 
sanatsal faaliyetler 
 
6. Konaklama 
 
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama 
faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği 
faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü 
konaklama ve buna ilişkin faaliyetler 
 
7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 
 
Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, 
kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi 
her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik 
hizmetler 
 
8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri 
 
Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, 
tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin 
imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile 
satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve 
satışı 
 
9. Etkinlik ve Organizasyon 
 
Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve 
etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, 
düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde 
gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon 
faaliyetleri.” 
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Diğer taraftan, yine Gelir İdaresi Başkanlığınca, yeni 
korona virüs hastalığı (Kovid-19) ile etkin mücadele 
kapsamında alınan bazı tedbirler hakkında aşağıdaki 
Duyuru yayınlanmıştır. 
 
"Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin 
Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler 
Hakkında Duyuru 
 
Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele 
kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, 
değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu 
durum olmadıkça vatandaşlarımızın kalabalık 
ortamlarda bulunmaması önem arz ettiğinden, 
Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler 
sonucunda vergi uygulamaları konusunda aşağıdaki 
tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup söz konusu 
tedbirlere mükelleflerimizce de uyulması tüm 
toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. 
 
1- 10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesine 
verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi 
Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda 
verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi 
bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, 
mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma 
talebi vb. tüm dilekçeler elektronik ortamda 
İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya 
mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta 
yoluyla gönderilecektir. 
 
2- 10/04/2020 tarihine kadar gayrimenkul sermaye 
iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve 
iratlar için sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden 
beyannameler verilecektir. Bilindiği üzere 31 Mart 
2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi 
beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 
tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir 
unsurlarına ilişkin gelir vergisi beyannameleri Hazır 
Beyan Sistemi üzerinden web 
(hazirbeyan.gib.gov.tr) veya mobil uygulamalarını 
kullanarak ya da posta yolu ile gönderilebilecektir. 
 
3- Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 
veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilen 
vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt 
bedellerine ilişkin ödemeler 10/04/2020 tarihine  

 
kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi 
Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar 
aracılığıyla yapılacaktır. 
 
4- Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri 
vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme 
kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar 
ve PTT) kullanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 
 
5- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, 
potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini 
İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) 
uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve 
potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda 
oluşturularak kendilerine tevsik edici resmi belge 
söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır. Bu 
nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 
kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası almak için 
bundan böyle vergi dairelerine müracaat etmelerine 
gerek bulunmamaktadır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 
 
 
 
 
   Av. Özge BİTİŞ 
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