
 
 

 

 

MÜCBİR SEBEPTEN FAYDALANACAK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN UYGULAMA 

İÇ GENELGESİ YAYIMLANMIŞTIR. 

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında yayımlanan 2020/3 Seri No.lu, 03.04.2020 

tarihli İç Genelge’de yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir: 

 Mükellefin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi olan 24 

Mart 2020 itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.  

 Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirlenen sektörler 

arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi 

birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, fiilen iştigal edilen ana 

faaliyet alanı dikkate alınır ve sicil kayıtlarındaki ana faaliyet kodu yeni duruma göre 

düzeltilir.  

 Başvurular, "Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu" eklenmek suretiyle İnteraktif 

Vergi Dairesi üzerinden yapılır. Fiilen iştigal edilen ana faaliyet konusunu ispat etmeye  

ilişkin tüm belgeler bu Rapora eklenir.  

 Sunulacak Raporda hasılat tespitine yönelik olarak; 

- Mükellefin son dört geçici vergi dönemine ilişkin verdiği beyannameleri ekinde yer 

alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler, 

- Ayrıntılı gelir tablosu bilgileri, 

- Form Ba-Bs bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler 

ile benzeri bilgi, belge, veri ve değerlendirmelere yer verilerek mükellefin hakikatte 

kayıtlı olması gereken ana faaliyet kodu ortaya konulur ve ana faaliyet kodu değişikliği 

işleminin gerçekleştirilmesi yönünde talepte bulunulur. 

 Ana faaliyet kodu değişikliği için; mükellefin esas alınmasını istediği ana faaliyet 

alanından elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt 

hasılattan fazla olması gerekmektedir.   

 Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. geçici vergi dönemi, özel 

hesap dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi, bir 

yıldan kısa süredir faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem 

sonuçları dikkate alınır.  

 

 



 
 

 

 

 65 yaş ve üstü olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin 

uzatılması Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından re ‘sen yapılacak olup bu kapsamdaki süre 

uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.   

 Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin 

uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat 

ve tevsik edilmesi şarttır.  

Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair 

beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği başvurusuna istinaden 

yapılacaktır.  

Bununla birlikte kronik rahatsızlığın bulunduğuna dair belgenin sokağa çıkma yasağının 

sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz 

edilmesi şarttır.   


