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Tarih & Sayı: 29/06/2021_152 
 

Yasal Mevzuat   : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528) 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Resmi Gazete’de 26.06.2021 tarihinde yayınlanan 528 sıra nolu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği yürürlüğe girdi. 
 
31523 sayılı 26.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 528 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek grupları tarafından beyanname/bildirimleri verilenlerin mücbir 
sebep hallerinin 26.06.2021 tarihi itibarıyle sona erdirilmesine ve buna bağlı olarak verilme süreleri ertelenen 
beyanname/bildirimlerin verilme sürelerine dair açıklamalar içeren tebliğ yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu tebliğ kapsamında özetle;  
 
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 01.06.2021 tarihli genelge uyarınca; kademeli normalleşme sürecinde 
uygulanacak hususlara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. İlgili genelgede açıklanan konular dikkate alınarak 
VUK 15. Ve 111. maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, 518 sıra numaralı VUK 
Genel Tebliği’nin 5. maddesi kapsamında 22 Mart 2020’den itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen 
kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek grupları ve 24 Mart 2020 itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve 
Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek grupları tarafından verilen mücbir sebep 
hallerinin 26 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona erdirildiği belirtilmiştir. 
 
Tebliğ uyarınca; mücbir sebep halleri 26 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona erenlerin 518 sıra numaralı VUK Genel 
Tebliği’nin 6. maddesi kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin (22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri 
arasında- bu tarihler dahil) verilemeyen beyanname/bildirimlerinin -2020 yılına dair geçici vergi beyannameleri 
hariç olmak üzere- 26 Haziran 2021 tarihini takip eden 15. günün sonuna kadar verilmesi ve bu 
beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içinde ödenmesi gereklidir. 
 
26 Haziran 2021 tarihini takip eden on beşinci gün olan 11 Temmuz 2021 tarihi Pazar gününe denk geldiğinden 
bu süre 12 Temmuz 2021 olacaktır. 
 
Tebliğin ilgili hükümleri uyarınca; kanuni verilme süresi 2021/Haziran ayına isabet eden 
beyannameler/bildirimler bakımından, 26 Haziran 2021 tarihi itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son 
gününe on beş günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni 
süreler dikkate alınacaktır. 
 
Kronik rahatsızlık durumunun tevsik eden belgelerin ibraz süresi bakımından tebliğde; 518 sıra numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca; kronik rahatsızlığı bulunan mükelleflerin bu 
kronik rahatsızlıklarını tevsik eden sağlık kuruluşundan alınan belgeleri 26 Haziran 2021 tarihini takip eden 30 
gün içinde bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmelerinin gerekli olduğu düzenlenmiştir.  
 
İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
528 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine 
ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


