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Sirküler No : 2019/49                                                                 16.10.2019, Bursa  

Konu   :  Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının 

Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden 

Faydalandırılmasına İlişkin Düzenleme  
 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 15.10.2019 tarihli ve VUK-118/2019-8 sayılı 

Sirkülerle, meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi 

itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış 

olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından 

beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri 

ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların 

verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7. güne 

uzatılmıştır.Düzenleme uyarınca  eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve 

kardeşi meslek mensubunun yakını kabul edilecektir. Beyanname/bildirim verme ve ödeme 

sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yukarıda belirtilen şartların oluştuğunun anlaşılması 

durumunda re’sen yapılabileceği gibi ilgililerin yazılı başvurusuna istinaden de yapılabilir. 

Vergi dairesince re’sen uzatma yapılmadığı durumlarda, bu sürelerin dolmasından önce veya 

sonra beyanname/bildirimleri veren meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat 

ettiğinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi şarttır. 

Örnek 1: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Keçiören Vergi Dairesi Müdürlüğü 

mükelleflerinden SMMM Bay (A) 20.11.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bay (A)’nın vefat 

ettiği tarih itibarıyla, beyannameleri Bay (A) tarafından verilen mükelleflere ait KDV ve 

muhtasar beyannamelerin verilme süresinin bitimi olan 26.11.2019 tarihine 7 günden az 

kalmış olması nedeniyle, 26.11.2019 tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu beyannameler 

03.12.2019 tarihine kadar verilecek, tahakkuk eden vergiler yine 03.12.2019 tarihine kadar 

ödenecektir. 

 Örnek 2: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü 

mükelleflerinden SMMM Bayan (B)’nin kardeşi 25.11.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bayan 

(B)’nin kardeşinin vefat ettiği tarih itibarıyla, bildirimleri Bayan (B) tarafından verilen 

mükelleflere ait Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresinin bitimi olan 02.12.2019 tarihine 7 

gün kalması nedeniyle, 02.12.2019 tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu bildirimler 

09.12.2019 tarihine kadar verilecektir.  

Örnek 3: Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı İslahiye Vergi Dairesi Müdürlüğü 

mükelleflerinden SMMM Bay (C)’nin kayınvalidesi 19.10.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bay 

(C)’nin kayınvalidesinin vefat ettiği tarih itibarıyla, beyannameleri Bay (C) tarafından 

verilen mükelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme süresinin bitimi olan 

28.10.2019 tarihine, 7 günden fazla kalması nedeniyle, bu Sirküler kapsamında zor durum 

hükümlerinden faydalanılmayacak, söz konusu beyannameler 28.10.2019 tarihine kadar 

verilecek ve tahakkuk eden vergiler de 28.10.2019 tarihine kadar ödenecektir. 
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi önerilir.  

 


