
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 27.03.2020 

Sayı: 2020/104        Ref: 4/104 

 

 

Konu: 

VERİLME SÜRESİ SON GÜNÜ 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR OLAN YMM 

TASDİK RAPORLARININ VERİLME SÜRELERİ İKİ AY UZATILMIŞTIR 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26.03.2020 tarihli sirküler ile, ilgili mevzuat 

çerçevesinde belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı / vergi dairelerine teslim edilmesi 

gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30 Haziran 

2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır. İlgili 

mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30.06.2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi 

bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde 

verilmesi gerekecektir. Örneğin Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15.10.2019 

tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15.04.2020 tarihine kadar verilmesi 

gereken YMM raporu, 15.06.2020 tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31.03.2020 

tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 

01.06.2020 tarihine kadar verilebilecektir. 

 

Saygılarımızla, 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

EK: 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri / 1 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz
Süresinin Uzatılması
Tarih: 
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Sayı: 
YMM / 2020-1

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU
SİRKÜLERİ / 1

 

 

Konusu: Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin Uzatılması

Tarihi:  26/3/2020

Sayısı: YMM / 2020-1

 

1. Giriş:

 

Son  zamanlarda  ülkemizde  yaşanan  Koronavirüs  (COVID-19)  salgını  sebebiyle,  ilgili  mevzuatı
uyarınca belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine verilmesi gereken YMM tasdik
raporlarının verilme sürelerinin 213 sayılı  Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine
dayanılarak uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Tasdik Raporlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması:   

 

İlgili  mevzuat çerçevesinde belli  sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi  dairelerine teslim
edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020
tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

 

Buna göre, örneğin Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15/10/2019 tarihinde KDV iadesi
alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM raporu, 15/6/2020
tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31/3/2020 tarihine kadar verilmesi gereken vergi
muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 1/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir.

http://www.gib.gov.tr/yeminli-mali-musavirlik-ymm-tasdik-raporlarinin-ibraz-suresinin-uzatilmasi
http://www.gib.gov.tr/yeminli-mali-musavirlik-ymm-tasdik-raporlarinin-ibraz-suresinin-uzatilmasi


 

İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30/6/2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi
bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde
verilmesi gerekmektedir.

 

Duyurulur.

 

 

 

 

                                                            

                                                                                                             Bekir BAYRAKDAR  

                                                                                                             Gelir İdaresi Başkanı


