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'de yayınlanmıştır.

Efendim sayılı gün çabuk geçer, beklediğimiz gün sonunda çattı geldi. Bildiğiniz gibi, gelir
vergisi beyannamelerinin 31 Mart gününün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu. Ancak,
Corona Virüsün yarattığı kargaşa hepimizin hayatımızı alt üst ettiğinden, Vergi İdaremiz çok
yerinde bir kararla, gelir vergisi beyanlarını ve ödemelerini 30 Nisan 2020 Perşembe günü,
yani bugünün sonuna kadar uzattı.
Ama şimdiden söyleyelim 65 yaş ve üstünde olan mükelleflerimiz, bugün son gün diye sakın
telaş etmesin. Neden diye soracak olursanız, Vergi İdaremiz yine çok yerinde bir kararla,
onları evlerinde sağlıklı tutmak için, onlara fazladan süre tanıyor. Nasıl diyorsanız, hemen
anlatalım.
Bakanlığımız yayınladığı bir tebliğle, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve
üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler açısından, 22
Mart 2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir
sebep hali olduğunu ilan etti.
Buna göre, mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyannamelerin verilme süreleri ile
bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma
yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldı. Peki, bu
açıklamalar ne anlama geliyor, büyüklerimiz neler yapacak tek tek açıklayalım efendim.
65 yaş ve üstünde olan mükelleflerimiz, bugün evlerinde oturup sabahleyin bol köpüklü
kahvelerini keyifle yudumlasınlar. Çünkü onların vergisel ödevlerini yerine getirmeleri için
daha çok süreleri var.
Her şeyden önce, 65 yaş ve üzerinde olan mükelleflerin beyanname verme ve vergilerini
ödeme için sokağa çıkma yasağının bitimini beklemeleri gerekiyor. Şu an sokağa çıkma
yasakları sürüyor ve daha bir süre de sürecek gibi görünüyor.
Ama inşallah bu salgın da elbet bir gün etkisini yitirecek ve sokağa çıkma yasağı
kaldırılacaktır. İşte süreler o zaman işlemeye başlayacak, bu sürenin bitiminden itibaren 15
gün içerisinde beyannamelerini vermeleri ve vergi ödemelerini yapmaları gerekecektir.
Örnekle açıklayalım efendim, diyelim ki İçişleri Bakanlığı 16 Haziran 2020 tarihi itibarıyla
sokağa çıkma yasağını kaldırmış olsun, dolayısıyla bu mükelleflerimiz 15 gün içerisinde yani
30 Haziran 2020 Salı gününün sonuna kadar beyannamelerini verebilecekler ve ödemelerini
yapacaklardır.
Hemen şunu ilave edelim. 65 yaş ve üzerinde olan mükelleflerimiz bu uygulamadan sadece
gelir vergisi açısından değil, katma değer vergisi beyanı, muhtasar beyanı vb. vergiler için de
aynı şekilde yararlanacak. Yeter ki evlerinden çıkmasınlar, sağlıklarını korusunlar. 65 yaş ve
üzerinde olan mükelleflerimizin bu uygulamadan yaralanmak için vergi dairelerine herhangi
bir başvuruda bulunup, dilekçe vermeleri gerekmiyor. Vergi daireleri kendi kayıtları
üzerinden şartları taşıyan mükelleflerimizi kapsama alarak işlemleri gerçekleştirecektir.
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Peki, bu imkândan sadece bu mükelleflerimiz mi yararlanacak? Bu imkândan İçişleri
Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge uyarınca bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer
hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı
olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan kronik rahatsızlığı bulunan
mükelleflerimiz de aynen yukarıda izah edildiği şekilde yararlanacaktır.
Kronik hastalık kapsamındaki süre uzatımı işlemi için, mükellefin kronik rahatsızlığı
bulunduğuna dair İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.
Ayrıca, bu mükelleflerimizin sağlık kuruluşundan alacakları hastalıklarını ispat eden muteber
belgeleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı
oldukları vergi dairelerine vermeleri gerekir.
Son olarak şunları da ilave edelim. 65 yaş ve üzerinde olduğu veya kronik rahatsızlığı
bulunduğu için sokağa çıkamayan serbest muhasebeci mali müşavirler ile beyanname /
bildirimleri bu meslek mensupları tarafından verilen tüm mükelleflerimiz bu uygulamadan
aynen yararlanacaktır.
Ancak, bir eksikliği de hemen dile getirelim, belki dikkate alınır. İçişleri Bakanlığınca tüm il
ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020
tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır. Bunlardan mükellef olanlar varsa,
mağduriyet yaratmamak açısından mücbir sebep kapsamına alınarak, aynı uygulamadan
yararlandırılmasında hakkaniyet açısından fayda var.
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