
26 Haz�ran 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31523

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 528)

Konu
MADDE 1 – (1) Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�n Vuhan kent�nde ortaya çıkan ve b�rçok ülkeye yayılan

Koronav�rüs (COVID-19) salgınına �l�şk�n olarak 24/3/2020 tar�hl� ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 518) �le kron�k rahatsızlığı bulunması neden�yle sokağa çıkma
yasağı kapsamına g�ren ve 22/3/2020 �la sokağa çıkma yasağının sona ereceğ� tar�h (bu tar�hler dâh�l) arasında mücb�r
sebep hal�nde olduğu kabul ed�lenler�n mücb�r sebep haller�n�n sona erd�r�lmes�ne yönel�k açıklamalar bu Tebl�ğ�n
konusunu teşk�l etmekted�r.

Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 13 üncü maddes�nde mücb�r sebep

haller� sayılmış, 15 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında da Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının, mücb�r sebep sayılan haller
neden�yle bölge, �l, �lçe, mahal veya afete maruz kalanlar �t�barıyla mücb�r sebep hal� �lan etmeye ve bu sürede verg�
ödevler�nden yer�ne get�r�lemeyecek olanları tesp�t etmeye yetk�l� olduğu hükme bağlanmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun 111 �nc� maddes�nde �se Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının, mücb�r sebep hal� �lan ed�len
yerlerdek� mükellefler�n, anılan Kanun kapsamında olup ödeme süres� afet tar�h�nden sonraya rastlayan her türlü
verg�, ceza ve gec�kme fa�zler� �le anılan Kanunun 15 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca verecekler�
beyannamelere �st�naden tahakkuk ett�r�len verg�ler�n ödeme süreler�n�, vadeler�n�n b�t�m tar�h�nden �t�baren azam� b�r
yıl süreyle uzatmaya yetk�l� olduğu hüküm altına alınmıştır.

(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (4) numaralı bend�nde yer alan
düzenleme �le verg� beyannameler� ve b�ld�r�mler�n ş�fre, elektron�k �mza veya d�ğer güvenl�k araçları konulmak
suret�yle �nternet de dâh�l olmak üzere her türlü elektron�k b�lg� �let�ş�m araç ve ortamında ver�lmes� �le beyanname ve
b�ld�r�mler�n yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş�ler aracı kılınarak gönder�lmes� hususlarında �z�n vermeye veya
zorunluluk get�rmeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l� kılınmıştır. Aynı madden�n dördüncü fıkrasına göre Haz�ne
ve Mal�ye Bakanlığının beyanname ve b�ld�r�mler�n yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş�ler aracı kılınarak
gönder�lmes� hususunda �z�n vermes� veya zorunluluk get�rmes� hal�nde, (mükellef veya verg� sorumlusu �le gönderme
�ş�n� yapacak k�ş�ler arasında özel sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektron�k ortamda gönder�len beyanname ve
b�ld�r�mler, mükellef veya verg� sorumlusu tarafından ver�lm�ş addolunur.

(4) 30/9/2004 tar�hl� ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� Sıra No:
340’ta beyannameler�n elektron�k ortamda gönder�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar bel�rlenm�ş olup muhtel�f genel
tebl�ğlerde de beyannameler�n elektron�k ortamda gönder�lmes�ne �l�şk�n d�ğer açıklamalara yer ver�lm�şt�r. Bahse
konu genel tebl�ğlerde durumları bel�rlenen kr�terlere uyan mükellefler�n, �stemeler� hal�nde kend� beyannameler�n�
kullanıcı kodu, parola ve ş�fre almak suret�yle elektron�k ortamda göndermeler� uygun görülmüş olup bel�rt�len şartları
taşımayan mükellefler�n beyannameler�n�, Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� Sıra No: 340’ta bel�rt�len açıklamalar
doğrultusunda, elektron�k beyanname gönderme aracılık yetk�s� almış bulunan gerçek veya tüzel k�ş�ler vasıtasıyla
anılan Tebl�ğ ek�nde yer alan sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmey� düzenlemek suret�yle elektron�k ortamda
göndermeler� gerekt�ğ� açıklanmıştır. Ayrıca elektron�k ortamda gönder�lme zorunluluğu get�r�len beyannameler �ç�n
bel�rlenen usul ve esaslar, elektron�k ortamda gönder�lme zorunluluğu get�r�len b�ld�r�mler �ç�n de geçerl�d�r.

(5) Yukarıda yer ver�len düzenlemeler çerçeves�nde hâl�hazırda b�rçok mükellef beyanname ve b�ld�r�mler�n�
1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanunu uyarınca
yetk� almış Serbest Muhasebec�, Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�r ve Yem�nl� Mal� Müşav�rler (meslek mensubu)
aracılığıyla göndermek zorunda olup meslek mensupları aracılığıyla gönder�len beyannameler mükellef tarafından
ver�lm�ş kabul ed�lmekted�r.

(6) Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 518)’n�n 5 �nc� maddes�nde, İç�şler� Bakanlığınca alınan
tedb�rler uyarınca kron�k rahatsızlığı bulunması neden�yle sokağa çıkma yasağı kapsamına g�ren mükellefler ve
meslek mensupları �le bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h �t�barıyla geçerl� olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmes�”
uyarınca beyanname/b�ld�r�mler� bu meslek mensuplarınca ver�lenler�n 22/3/2020 �la sokağa çıkma yasağının sona
ereceğ� tar�h (bu tar�hler dâh�l) arasında mücb�r sebep hal�nde olduğunun kabul ed�lmes�n�n uygun bulunduğu, 6 ncı
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, 5 �nc� madde kapsamında mücb�r sebep dönem�ne �l�şk�n ver�lemeyen
beyanname/b�ld�r�mler�n ver�lme süreler� �le bunlara �st�naden tahakkuk eden verg�ler�n ödeme süreler�n�n son
gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceğ� günü tak�p eden 15 �nc� günün sonuna kadar uzatıldığı, söz konusu
madden�n üçüncü fıkrasında �se kron�k rahatsızlık neden�yle beyanname/b�ld�r�m verme ve ödeme süreler�n�n
uzatılması �ç�n bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle �spat ve tevs�k ed�lmes�n�n şart



olduğu, bu kapsamdak� süre uzatımı �şlem�n�n, mükellef�n kron�k rahatsızlığı bulunduğuna da�r beyanını �çeren
İnterakt�f Verg� Da�res� üzer�nden vereceğ� yazılı başvurusuna �st�naden yapılacağı, sağlık kuruluşundan alınan
belgeler�n sokağa çıkma yasağının sona ereceğ� günü tak�p eden 30 gün �çer�s�nde bağlı olunan verg� da�res�ne �braz
ed�lmes� gerekt�ğ� �fade ed�lm�şt�r.

Kron�k rahatsızlık neden�yle mücb�r sebep hal�nde olanların mücb�r sebep haller�n�n sona ermes� ve
verg� ödevler�n�n yer�ne get�r�lmes�

MADDE 3 – (1) Salgının seyr�nde yaşanan gel�şmelere bağlı olarak, İç�şler� Bakanlığı tarafından yayımlanan
1/6/2021 tar�hl� Genelgede, kademel� normalleşme sürec�nde uygulanacak hususlara �l�şk�n açıklamalara yer
ver�lm�şt�r. Söz konusu Genelgede �fade ed�len hususlar d�kkate alınarak 213 sayılı Kanunun 15 ve 111 �nc�
maddeler�n�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verd�ğ� yetk�ye �st�naden, Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No:
518)’n�n 5 �nc� maddes� kapsamında 22/3/2020 tar�h�nden �t�baren mücb�r sebep hal�nde olduğu kabul ed�len kron�k
rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları �le söz konusu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h �t�barıyla geçerl�
olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmes�” uyarınca beyanname/b�ld�r�mler� bu meslek mensuplarınca ver�lenler�n
mücb�r sebep haller�n�n bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h� �t�barıyla sona erd�r�lmes� uygun bulunmuştur.

(2) Mücb�r sebep haller� b�r�nc� fıkra gereğ�nce bu Tebl�ğ�n yayım tar�h� �t�barıyla sona erenler�n Verg� Usul
Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 518)’n�n 6 ncı maddes� kapsamında mücb�r sebep dönem�ne [22/3/2020 �la bu
Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h (bu tar�hler dâh�l) arasında] �l�şk�n ver�lemeyen beyanname/b�ld�r�mler�n�n (2020 yılına
�l�şk�n geç�c� verg� beyannameler� har�ç) bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h� tak�p eden 15 �nc� günün sonuna kadar
ver�lmes� ve bu beyanname/b�ld�r�mlere �st�naden tahakkuk eden verg�ler�n de aynı süre �çer�s�nde ödenmes�
gerekmekted�r.

(3) Kanun� ver�lme süres� bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h�n �ç�nde bulunduğu aya �sabet eden
beyanname/b�ld�r�mler açısından; bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h �t�barıyla beyanname/b�ld�r�m verme süres�n�n son
gününe 15 günden az süre kalması hal�nde, beyanname/b�ld�r�m verme �le ödeme süres�n�n son günü olarak �k�nc�
fıkrada bel�rt�len şek�lde tesp�t ed�len tar�h�n, 15 günden fazla süre kalması hal�nde �se beyanname/b�ld�r�m verme �le
ödeme süres� olarak kanun� süreler�n d�kkate alınması gerekmekted�r.

D�ğer hususlar
MADDE 4 – (1) Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 518)’n�n 6 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası

gereğ�nce, kron�k rahatsızlığın bulunduğunu tevs�k eden sağlık kuruluşundan alınan belgeler�n, mükellefler tarafından,
bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h� tak�p eden 30 gün �çer�s�nde bağlı oldukları verg� da�res�ne �braz ed�lmes�
gerekmekted�r.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


