
BEYANNAME TÜRÜ İLGİLİ TEBLİĞ/SİRKÜLER
BEYAN VERİLME SÜRESİ / 

BERAT YÜKLENME SÜRELERİ 
ÖDEME VADESİ 

27/10/2020 Salı

27/11/2020 Cuma,

28/12/2020 Pazartesi

23.03.2020 VUK-126/ 2020-5 24/4/2020 Cuma 24/4/2020 Cuma

27/10/2020 Salı

27/11/2020 Cuma,

28/12/2020 Pazartesi

23.03.2020 VUK-126/ 2020-5 30/4/2020 Perşembe

23.03.2020 VUK-126/ 2020-5  (Gelir Vergisi Mükellefleri) 30/4/2020 Perşembe

 (Kurumlar Vergisi Mükellefleri) 27/7/2020 Pazartesi

Ocak-2020

Şubat-2020

Mart-2020

Geçici Vergi Dönemleri Bazında 

Yükleme Tercihinde Bulunulması 

Halinde

Ocak-Şubat-Mart /2020

Birinci dönem;
 Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-

Haziran /2020
04/8/2020 Salı 04/8/2020 Salı

ÖNEMLİ NOTLAR :

VUK. Genel Tebliğ (Sıra No: 518)

23 Mart 2020 -126 Sıra No.lu VUK Sirküler

GEKAP GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

*** 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise tebliğde belirtildiği gibi olacaktır

Not : Konu hakkında daha geniş açıklamaları aşağıda belirtilen tebliğ ve sirkülerden ulaşabilirsiniz. 

*** 23.03.2020 VUK-126/ 2020-5

Meslek içi Eğitim ve Mevzuat Komisyonu

*** Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine 

ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi

23.03.2020 VUK-126/ 2020-5 SİRKÜLER - VUK. GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 518) VE  GEKAP DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) KAPSAMINDA

27/7/2020 Pazartesi

Aralık-2019

GEKAP, KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların 

Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Sürelerinde Değişikliklere Ait Tablo

VUK. Genel Tebliğ (Sıra No: 518)

Mart-2020

Nisan-2020

Mayıs-2020

Şubat-2020

Mart-2020

Nisan-2020

DÖNEMLER

Mart-2020

Nisan-2020

Mayıs-2020

*** GEKAP DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

Muhtasar Beyannameler 

(Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannameleri dâhil) 

Katma Değer Vergisi 

Beyannameleri 

Form Ba-Bs

"Elektronik Defter Beratları”

*** 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre 

uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

VUK. Genel Tebliğ (Sıra No: 518) 27/7/2020 Pazartesi

VUK. Genel Tebliğ (Sıra No: 518) 27/7/2020 Pazartesi

Mayıs-2020

VUK. Genel Tebliğ (Sıra No: 518)

*** 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih 

arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi ve bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip 

eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılması Bakanlıkça uygun bulunmuştur.

İkinci dönem; 

Aylık Yükleme Tercihinde 

Bulunulması Halinde

*** Sokağa çıkma yasağının, 3 üncü madde kapsamında ilan edilen mücbir sebep tarihleri aralığında sona ermesi halinde, 5 inci madde kapsamında mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler, 3 üncü 

madde kapsamında bulunmaları koşuluyla, sona erme tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılır.

Şubat-2020

*** Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki 

süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin 

sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

*** VUK. Genel Tebliğ (Sıra No: 518)

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-

Aralık /2020
01/2/2021 Pazartesi 01/2/2021 Pazartesi

Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesinin
GEKAP DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

*** Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi 

dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

*** Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda 

mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

2020/Şubat dönemine ait KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması,imzalanması ve yüklenmesi  gereken e-

Defterlerin/e-Beratların süreleri uzatıldı.

*** Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri 

dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

*** Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.”

27/7/2020 Pazartesi
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