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Konusu: 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme
sürelerinin uzatılması
Bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması:
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi
amacıyla zaman zaman beyanname verme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar
uzatılmaktadır. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına
ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri
uzatılmıştır.
Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun
geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler
ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi,
Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek
seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme
süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.
Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki
gibi olacaktır.
Beyanname Türü
Muhtasar
Damga Vergisi
Katma Değer Vergisi
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)
Yıllık Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Geçici Vergi 1. Dönem
Geçici Vergi 2. Dönem
Geçici Vergi 3. Dönem
Geçici Vergi 4. Dönem

Beyanname verilme
zamanı
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Şubat Ayının son günü
Mart Ayının son günü
Nisan Ayının son günü
17 Mayıs
17 Ağustos
17 Kasım
17 Şubat

Ödeme zamanı
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Şubat Ayının son günü
Mart Ayının son günü
Nisan Ayının son günü
17 Mayıs
17 Ağustos
17 Kasım
17 Şubat

Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme
sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile
amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak
kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Mizan Finansal Danismanlik ve A.Ş." bunlarla ilgili
sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence
vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca
üstlenilmektedir. "Mizan Finansal", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan
ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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