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Mücbir Sebep

Sayı

Konu

25/01/2021

oDAIARA 2021l16 sAYıtı GEttEtGE

Kovid-19 salgını ile mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı
genelgesi ile faaliyeti tamamen durdurulan işyerleri için mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

25 Ocak Pazartesi tarihli ve 31375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 524 sayılı Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep süresi 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle başlayacak ve

anılan işyerlerinin açılmasına izin verilen ayın sonuna kadar devam edecektir.

Mücbir sebep halinden ya rarla nabilecek olan işyerleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile

faaliyeti geçici olarak tamamen durduruIan aşağıda yazılı işyerleridir,

ı Hamamlar,

ı yüzme havuzları,

ı Sauna

o Sinema 5alonları,

. Masaj salonları,

ı kahvehane,

ı kıraathane,

. Kır bahçesi,

ı Çay bahçesi,

. İnternet cafe/salo n ları,

o Elektronik oyun salon ları,

o Bilardo salonları,

ı Lokaller,

ı Halı sahalar

yukarıda sayılan işyerleri, mücbir sebep kapsamında AraIık 2020 ayından itibaren katma

değervergisi beyannameleri, muhtasar beyannameler, muhtasarve prim hizmet beyannameleri

ile Ba ve Bs formlarını mücbir sebep haIinin sona erdiği ayı takip eden ayın ilgili günlerinde

verecekler, bu beyannameler ait ödemeleri de beyanname dönemlerine göre sırasıYla her bir

dönem için takip eden aylarda yapılacaktır.
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Örneğin, yukanda sayılı olan işyerlerinin Mart ayı içerisinde açılmasına izin verilmesi

halinde,2O20lKasım,2O2OlAralık,2021/Ocak ve 2021lŞubat dönemlerine ait KDV

beyannameleri ile aynı dönemIere ilişkin 'Form Ba-Bs' bildirimleri Mart ayı KDV beyannamesi ile

bn|kIe 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir. Bu beyannamelere ait vergilerin ödeme

süreleri de 2O2OlKasım dönemi için 31 Mayıs 2O21'de,2020/Aralık dönemi için 30 Haziran

2021'de, 2O21lOcak dönemi için 2 Ağusto s 2O21'deve 2021lŞubat dönemi için ise 31 Temmuz

2021 tarihinde olacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkartarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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