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KONU: MÜCBİR SEBEP HALİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN, KISMİ 

TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARINA KDV TEVKİFATININ 
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Vergi Sirküleri 

 

No: 2020/25 

 

  Tarih: 30/03/2020 

Konu: Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, 

Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına KDV 

Tevkifatının Uygulanmayacağı Hk. 

   

 

 

Bilindiği üzere, 24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 518 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile salgından doğrudan etkilenen 

ve ana faaliyetleri itibariyle, alışveriş merkezleri dahil perakende ticaret, demir çelik ve metal 

sanayii, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, 

depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, tur 

operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil 

yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile etkinlik ve 

organizasyon hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, madencilik ve taş 

ocakçılığı, bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri, endüstriyel mutfak imalatı, araç kiralama ile 

matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri 

sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. 

 

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri 

geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber 

ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de bu süre 

boyunca mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 

 

Bahse konu mükelleflere ilave olarak çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, 

mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de 

dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek 

kazancı elde eden gelir vergisi mükellefi olan yaklaşık 1.9 milyon vatandaşımız da mücbir 

sebep hali kapsamında değerlendirilmiştir. 
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Yukarıda yer verilen tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri 

gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 

2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

 

Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar 

ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi 

sağlanmıştır. 

 

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 65 yaş ve üstü 

ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma yasağı 

uygulaması çerçevesinde, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması 

nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları (SMMM ve 

YMM) 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 Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

uygun bulunmuştur. 

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak 

alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde; kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler, (I/C-2.1.3.3) 

bölümünde ise kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler sayılmış olup Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar 

bölümünün son paragrafında “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona 

erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri 

ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen 

mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki 

alımlarında tevkifat uygulanmaz.” Açıklaması yer almaktadır.  

 

Buna göre, 518 No.lu Tebliğde, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri 

arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki 

alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.  

https://www.verginet.net/Dokumanlar/2020/518-VUK-Tebligi.pdf
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Bu düzenleme, mücbir sebep halinde bulunan bütün KDV mükellefi alıcılar (sadece 

sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan 

belirlenmiş alıcılardan mücbir sebep halinde bulunanlar için geçerlidir. 

 

Öte yandan, mücbir sebepten yararlanan mükellef kapsamına girmeyenlerin, mücbir 

sebepten yararlanan mükelleflerden kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin 

düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı uygulaması gerekmektedir. 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim  


