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Sayı : E-35889452-003.300-006816
Konu : Mücbir Sebep Hk.

ODALARIMIZA ( 2021/144 ) SAYILI GENELGE;

İlgi; Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı'nın 04.08.2021
tarihli ve 54826179-215.02-220/108 sayılı genelgesinde;

Bilindiği üzere, “ 8 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen
yangınlara ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı il ve ilçelerde mücbir sebep hali ilan
edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre mücbir sebep hali ilan edilen il
ve ilçeler şunlardır.

•Osmaniye ili Kadirli ilçe ve merkez ilçeleri,
•Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş,Manavgat ve İbradı ilçeleri,
•Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri,
•Adana ili Aladağ, Imamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri,
•Muğla ili Bodrum, Köyçeğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri,

Yukarıda sayılan il ve ilçelerde, mücbir sebep hali yangınların başladığı tarihte başlamış olup 1 Kasım
2021 tarihinde sona erecektir.

Mücbir sebep hali süresince,

•Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
•Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin odeme süreleri,
•Yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her
türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
•Yangın tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı
tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
•2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi uzatılmıştır.

Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16.11.2021
Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler,
yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci
taksiti 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecektir. Bununla beraber, mücbir sebep kapsamına
giren gerçek usuldeki esnaf ve sanatkarlarımız, 2021 yılı 2. geçici vergi beyannamelerini
vermeyeceklerdir.
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Mücbir sebep kapsamına giren esnaf ve sanatkârlarımızın vergi borçları, 16 Aralık 2021 Perşembe günün
sonuna kadar başvuru yapılması ve gerekli şartları taşımaları halinde faizsiz olarak 24 aya kadar
taksitlendirilebilecektir."denilmektedir.

Bilgilerinize ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda;

Gereğini rica ederiz.

Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter

Hüseyin AR
Başkan Vekili


