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Konu : Vergi Mükellefleri İçin Mücbir Sebep

03.02.2021

Sirküler No: 131
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 28.01.2021 tarih ve 845 sayılı Ek'te sunulan yazıda
özetle;
25.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 524 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen
sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu,
lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik
sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiği,
Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi
kayıtlarındaki ana faaliyet kodunun dikkate alınacağı, bununla birlikte mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki
ana faaliyet kodu itibarıyla kapsamdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu
sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mücbir sebep kapsamında
olup olmadığının tespitinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanının dikkate alınacağı,
Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinin 01.12.2020 tarihinde (bu
tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam
edeceği, bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve
muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilmesi, e-Defterlerin oluşturulması, imzalanma e-Defter
beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresinin
mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı gününün sonuna kadar ve bu beyannamelere
istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak
üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili
ayın sonuna kadar uzatıldığı,
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
olacağı belirtilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
TOBB’den Alınan 28.01.2021 Tarih ve 845 Sayılı Yazı (1 sayfa)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BLK6BC
Bilgi için: Furkan HAMARAT Telefon: E-Posta: furkan.hamarat@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr KEP: imeakdto@hs01.kep.tr

1/2

*BEBLK6BC*

Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri
Derneği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- TÜRDEF (Türkiye Denizcilik Federasyonu)
- İMEAK DTO 14,31,38,39,45,46 ve 48 No’lu Meslek
Komitesi Başkan ve Üyeleri

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
- İMEAK DTO Meclis Üyeleri
- Deniz Turizmi Çalışma Grubu
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