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S İ R K Ü L E R 

Sayı : 2020 – 053        İstanbul, 30.03.2020 
 
KONU: Mücbir sebep hükümlerinden faydalanma durumuna ilişkin sorgu ekranı İnteraktif Vergi 
Dairesi’ne eklenmiştir. 

 

24 Mart 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile bazı mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. 
Tebliğ’de belirtilen ana faaliyet kodunun tespiti ve dolayısıyla mükelleflerin mücbir sebep 
hükümlerinden yararlanma durumunun sorgulanabilmesi amacıyla İnteraktif Vergi Dairesi içinde 
“Bilgilerim” sekmesi altında “518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgu” 
ekranı eklendi. 
Mükellefler bu sorgu ekranı ile mücbir sebep hükümlerinden yararlanma durumlarını takip edebilir, 
yararlanma durumları olumsuz olanlar ise bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapabilirler. 

   
Sayın Mükellefimiz, 

Koronavirüs (COVID-19) salgını ve bu nedenle alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve belirli 
sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden 
faydalandırılması hakkındaki açıklamalara 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer 
verilmişti. 
 
518 sıra numaralı VUK Tebliği ile belirlenen sektörlerde faaliyette bulunulup bulunulmadığının tespitinde 
vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet konularının dikkate alınacak olması dolayısıyla, Gelir İdaresi 
Başkanlığı nezdinde olabilecek gelişmeler bir süredir izlenmekteydi. Bu kapsamda, İdare tarafından 
İnteraktif Vergi Dairesi’ne bir sorgu ekranı eklendiği anlaşılmıştır. Mükelleflerin, İnteraktif Vergi 
Dairesi’ne kullanıcı kodu ve şifre girmeleri sonrasında açılan ekranda “Bilgilerim” sekmesinden “518 Sıra 
No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” alt sekmesinde kendileri ile ilgili 
mücbir sebep durumu sorgulama sonucunu görmeleri mümkün hale gelmiştir. Söz konusu sorgulama 
sonucu bu ekranda “Vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodunuza göre; 518 Sıra No’lu VUK Genel 
Tebliği kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanabilirsiniz. (veya) 
yararlanamamaktasınız.” şeklinde ifade edilmektedir. 
 
Diğer yandan Tebliğ uyarınca; 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; ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen 
ana faaliyet alanının dikkate alınması esastır. 
   
Bu yönden bakıldığında; vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet koduna (NACE kodu olarak 
isimlendirilmektedir) göre belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak 
bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal eden veya bu sektörlerin içinde bulunduğu ekosistemde 
yer alan mükelleflerce mücbir sebep hükümlerinden yararlanma yönünde ortaya konulacak savların 
yapılacak müracaata istinaden vergi dairesi müdürlüklerince değerlendirileceği ve bu duruma ilişkin 
esasların da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ortaya konulması gerektiği görüşündeyiz. 
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Diğer bir deyişle; bu kapsamdaki mükelleflerin Interaktif Vergi Dairesi’ndeki sorgu ekranında “mücbir 
sebep hükümlerinden yararlanamayacağı” neticesini almaları durumunda; vergi dairelerine yapacakları 
müracaatta (vergi dairesi nezdindeki ana faaliyet kodlarının farklı olmakla birlikte) fiilen mücbir sebep 
hali kapsamına alınan sektörlerde iştigal ettiğini dair belgeleri müracaat sırasında sunarak durumu tevsik 
ve ispat etmelerinin önem arz edeceğini belirtmek isteriz. 
 
Bu nedenle, Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla; vergi ödevlerini yerine getiremeyecek 
mükelleflerin (518 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirlenen kapsamda olmasa dahi) VUK’un 13 ve 
15’inci maddeleri çerçevesinde gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine 
durumlarını ispat ve tevsik eden bilgi ve vesikalarla (etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle) 
müracaat etmelerinin imkan dahilinde olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. 
 
Saygılarımızla, 

 
 
MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 
 Yeminli Mali Müşavirlik 
 Mali Müşavirlik  


