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SİRKÜLER NO: 2020/36 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

1- Covıt-19 Salgını Nedeniyle Tamamlanamayan Teşvik Belgeli Yatırımlara İlave Süre 

Verilebilecek 

09.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2012/3305 

sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” a Geçici 14’üncü madde eklenmek suretiyle; 

Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 

11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri 

kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesi için, talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre 

verilebilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak; deprem, salgın ve biyolojik afet durumlarındaki verilecek ilave 

süreler ile Karar’ın Geçici 6’ıncı maddesinde yer alan “güvenlik sorunları nedeniyle” yarım kalan 

yatırımların tamamlanmasına yönelik verilebilecek ilave süreler birlikte kullanılamayacaktır. 

Buna göre; 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve süresi devam etmekte olan yatırım teşvik 

belgeli yatırımlardan, Covit-19 salgını nedeniyle süresi içerisinde tamamlanamayacak olanlara, 

11.05.2020 tarihinden itibaren talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ek süre verilebilecektir. 

2- 2018 Mart Ayı ve Öncesine İlişkin Teşviklerden 31.05.2020 Tarihinden Sonra 

Yararlanılamayacaktır 

SGK tarafından yayımlanan 23.03.2020 tarih ve 4909683 sayılı Yazı ile 5510  sayılı  Kanunun  Ek  

17’nci   maddesi kapsamında 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde 

(01.06.2018 ve öncesi) teşvikten  yararlanma  veya  teşvik  değişikliği  talebinde  bulunan işverenlerin, 

bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 31.05.2020 

tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK  /  İşveren/E-Bildirge  V2  /  Aylık  Prim  Hizmet  Belgesi  Girişi” 

ekranları vasıtasıyla SGK’ ya göndermeleri gerekmektedir.31.05.2020 tarihinden  sonra “e-SGK  /  

İşveren/E-Bildirge  V2 / Aylık Prim  Hizmet Belgesi Girişi” ekran  vasıtasıyla  SGK’  ya gönderilecek 

iptal/asıl/ek nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgeleri/muhtasar ve prim  hizmet beyannameleri 

işleme alınmayacağına dair açıklama yapılmıştır. 

2020/Mart ayı/dönemi  ve  SONRASINA  ilişkin  teşvikten  yararlanma  başvurusu  bulunan 

işverenlerin, geriye yönelik 6 (altı) aylık başvuru süresi, başvuru yapılan ayın sonu itibariyle sona eren 

aya/döneme ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini (muhtasar 

prim ve hizmet beyannamesini), başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar    sgk.gov.tr  adresinden  "e-

SGK  /İşveren/E-Bildirge  V2/Aylık  Prim  Hizmet  Belgesi Girişi”  ekranı  vasıtasıyla  ya  da  e-

Beyanname  sistemi  üzerinden SGK’ya göndermesi gerekmektedir. 

 Yine anılan yazıda 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten 

yararlanma veya teşvik değişikliği için; 
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a) 6 (Altı) aylık yasal süre içinde SGK’ ya başvurduğu halde asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve 

hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini altı aylık süre geçtikten sonra ekli 

genel yazının yayım tarihinden önce sisteme yükleyen işverenlerin bu belgelerinin SGK 

ünitelerince işleme alınması gerekmektedir. 

b) 6 (Altı) aylık yasal süre içinde SGK’ ya başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin 

asıl/ek/iptal  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini/muhtasar  prim  ve  hizmet 

beyannamelerini ekli genel  yazının  yayım  tarihi  itibariyle  halen  sisteme  yüklemeyen 

işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim  ve  

hizmet  beyannamelerini  en  geç  01.06.2020  tarihine  kadar  sisteme  yüklenmesi gerektiği 

belirtilmiştir. 

01.04.2020 tarihinden itibaren 2018/Nisan  ayı/dönemi  ve  sonrasına  ilişkin  iptal/asıl/ek 

nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sadece e-Bildirge 

V2 sistemi vasıtasıyla SGK’ ya gönderilecek olup, 1/4/2020 tarihinden sonra  kağıt ortamında 

düzenlenerek SGK’  ya verilen  iptal/asıl/ek  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet belgeleri/Muhtasar 

ve Prim Hizmet Beyannameleri işleme alınmayacaktır. 

 3- Kamu Gözetimi Kurumu’na (KGK) Yapılacak Bildirimlerin Süresi Ertelendi  

KGK tarafından yapılan 07.05.2020 tarihli duyuru ile daha önce denetim kuruluşları ve denetçiler 

tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca Kuruma yapılacak bildirimlere ilişkin COVID-19 

salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında 31.05.2020 tarihine 

ertelenen süre, 30.06.2020 tarihine ertelenmiştir. 

  

4- Emlak Vergisinin 1. Taksiti 31 Mayıs 2020 Tarihinde Ödenmesi Gerekmektedir  

2020 yılına ilişkin tahakkuk eden, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin ödeme sürelerinde bir 

uzatma yapılmamıştır. Bilindiği gibi emlak vergisinin 1 inci taksit ödemesinin 31.05.2019 tarihine 

kadar, 2. Taksitinin ise Kasım 2020 ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

5- E- Vergi Levhalarını Sistem Üzerinden Almayı Unutmayınız 

Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi levhasını merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına asma 

zorunluğu kaldırılmış olup vergi levhalarını almak zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda 

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden 

sonra GİB’ce  bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre 

oluşturulan vergi levhası mükelleflerce  internet vergi dairesi hesaplarından  her yıl Mayıs ayının son 

gününe kadar sistem üzerinden alınmak zorundadırlar. Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda 

olan gelir vergisi mükellefleri 31.05.2020 tarihine (tatil olması nedeniyle 01.06.2020 tarihine) kadar 

kurumlar vergisi mükellefleri ise 2020 yılı için beyanname verme süresi 01.06.2020 tarihine ertelendiği 

için beyannamelerini vermelerine müteakip sistem üzerinden vergi levhalarını almaları gerekmektedir. 

6- 2020 I. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 

Uzatıldı 

130 Sayılı VUK Sirküleri ile 18.05.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/1. Geçici Vergi 

Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 

bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.05.2020 Perşembe günü sonuna 

kadar uzatılmıştır. 

Saygılarımızla. 
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