
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Birsen UÇAR (birsenucar@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 
İş bu sirkülerde yer alan açıklamalarımız, genel bilgiler içeriyor  olabilir. INPACT ve Mega Global Uluslararası Bağımsız 
Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği bilgiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin 
olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza 
haklılık, sorumluluk iddiasında bulunamazlar. 

 
S İ R K Ü L E R 

Sayı : 2020 – 041                 İstanbul, 25.03.2020 
 

KONU: KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba, Bs formlarının verilme ve e-berat 
yükleme süreleri uzatılmıştır. 

     

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 23 Mart 2020 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 126 numaralı 
Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 
- 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 
ile beyanname üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna, 
- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar; verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form 
Bs" bildirimlerinin verilme süresi ile oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve 
imzalanma süresi ile aynı sürede yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 
30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna, 

kadar uzatılmıştır. 
  
Sayın Mükellefimiz, 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 23 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 126 numaralı Vergi 
Usul Kanunu Sirküleri’yle; 

• 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin 
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 
2020 Cuma günü, 

• 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve 
"Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü, 

• 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 
oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine 
yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe 
günü, 

sonuna kadar uzatılmıştır. 

Saygılarımızla, 

 
 
 
 
MEGA GLOBAL GRUP 
▪ Uluslararası Bağımsız Denetim 
▪ Yeminli Mali Müşavirlik 
▪ Mali Müşavirlik 

 

 


