
 

 

Coronavirüs Pandemisi 

Nedeniyle Mücbir Sebep 

Hükümlerinden Faydalanan 

Mükelleflere Yapılan 

Teslimlerde KDV Tevkifatı 

Uygulaması 

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında 518 

sayılı Tebliğ ile mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılan 

mükellefler grupları ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler 

uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı 

bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 

mükellefler ve meslek mensupları ile 24/03/2020 tarihi itibarıyla 

geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca 

beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca 

verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği 

tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep ilan edilenlerin 

kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek 

faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.  
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Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye 

yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan 

etkilenen ve 518 sayılı Tebliğde sayılan mükellefler için mücbir sebep hükümlerinden 

faydalanma imkânı getirilmişti. 

Bu kapsamda belirlenen mükelleflerin; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri 

gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 

günü sonuna kadar uzatılmış, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6’şar 

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

yapılabilmesine imkân sağlanmıştı. 

 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında 518 sayılı Tebliğ ile mücbir 

sebep hükümlerinden faydalandırılan mükellefler grupları aşağıdaki gibidir; 

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan 

mükellefler, 

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş 

merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve 

metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak 

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

araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal 

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

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

kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile 

halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan 

mükellefler, 

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici 

süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde 

faaliyette bulunan mükellefler. 

(Söz konusu sektörlerde olup mücbir sebep hükümlerinden 

faydalanıp/faydalanamayacağına ilişkin bilgi, https://ivd.gib.gov.tr/ web adresinden 

kullanıcı girişi yapıldıktan sonra “Bilgilerim” sekmesinden öğrenilebilir.) 

Ayrıca  İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya 

kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler 

ve meslek mensupları ile 24/03/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk 

Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca 

verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) 

arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. 
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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.” açıklamasına 

yer verilmiştir. 

Buna göre aşağıda yazılı alıcılara yapılan teslimler karşılığı düzenlenecek faturalarda 

alıcıları tarafından KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.  

1. Mücbir sebep uygulanacak sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,  

2. Bu sektörlerde yer almamakla birlikte; ticari, zirai ve mesleki kazançları yönünden 

gelir vergisi mükellefi olan mükellefler,  

3. Bu sektörlerde yer almamakla birlikte; faaliyetlerine İçişleri Bakanlığınca geçici 

süreyle ara verilen mükellefler, 

4. Bu sektörlerde yer almamakla birlikte; 65 yaş üstünde olan veya kronik rahatsızlığı 

nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen mükellefler,  

5. Bu sektörlerde yer alıp almadığına bakılmaksızın, beyanname gönderme ve aracılık 

sözleşmesi imzaladığı meslek mensupları; 65 yaş üstünde olan veya kronik 

rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen kimselerden olan mükellefler . 

Söz konusu KDV tevkifatının uygulanmaması için; alıcı kendisinin bu kapsamda mücbir 

sebep ilan edilen mükelleflerden olduğunu beyan etmeli ve bu hususu kanıtlayıcı bir belge 

sunmalıdır. Bu nedenle alıcıların, mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler 

olup / olmadığına azami özen gösterilerek faturaların kesilmesi gerekmektedir. 

Mükelleflerin, 518 sayılı Tebliğde sayılan mükelleflerden olup/olmadığının tespitinde  

İnteraktif Vergi Dairesinden alınan belge yeterli olacaktır. Mücbir sebep kapsamında 

olduğunu beyan eden alıcıdan söz konusu belgenin istenmesinin faydalı olacağı 

kanaatindeyiz.    

Ancak; alıcının, aracılık ve sorumluk sözleşmesi imzalanmış meslek mensubunun İçişleri 

Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı 

olması nedeniyle mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükelleflerden olması halinde 

bunu ispat etmesi veya buna ilişkin belge sunması an itibariyle mümkün görünmemektedir. 

 

Saygılarımızla, 
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