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İstanbul, 09.02.2004 
 
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 92 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde 
5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere göre 2003 yılı gelirlerine ait gelir vergisi beyannamesinin 
geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için 
2004 yılı Şubat ayının 15 inci günü akşamına kadar, diğerleri için ise Mart ayının 15 inci günü 
akşamına, Kurumlar vergisi mükelleflerinin ise aynı döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerini 2004 
yılı Nisan ayının 15 inci günü akşamına kadar vermeleri gerekmektedir. 
Ancak 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi ve kapanış 
işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle Maliye Bakanlığı yayınladığı 14 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile bu 
hususu  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinde yer alan zor durumda bulunma hali 
sayarak 2003 dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usule tabi olanlar tarafından 
verilenler dahil) ile kurumlar vergisi beyannamesine münhasır olmak üzere, geliri sadece basit usulde 
tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri 2004 yılı Şubat ayının 15 inci 
günü akşamına, diğerleri için Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ise Nisan ayının 15 inci günü akşamına kadar bir dilekçe ile zor durumda bulunduğunu belirterek 
başvurmaları halinde; 
Defterdarlıklarca; 2003 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin; geliri sadece basit usulde 
tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için 2004 yılı 29 Şubat (Sürenin 
son günü resmi tatile rastladığından 1 Mart), diğer gelir vergisi mükellefleri için 31 Mart akşamına 
kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinin aynı döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerinin ise 2004 yılı 
30 Nisan akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilebilmesi hususunda süre tanınabileceğini 
açıklamıştır. 
Ödeme sürelerinin uzatılması sözkonusu olmadığından beyannamelerini ek süre içinde veren 
mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (Basit usule tabi olanlar 2004 yılı Şubat ve 
Haziran, diğerleri Mart ve Temmuz aylarında, kurumlar vergisi mükellefleri ise 2004 yılı Nisan ayında) 
ödemeleri gerekmektedir. 
Dileyen mükelleflerimiz sirkülerimiz ekinde bulunan dilekçe örneğini kullanarak bu imkandan 
yararlanabilirler.  
 
Bilgilerinize sunulur. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
A  R  K  A  N    &    E R G İ N  
ULUSLARARASI DENETİM VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ 
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.................2004 
Defterdarlık Makamına Sunulmak Üzere 
..............Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 
.......................................... 
 
 
2003 dönemine ait …………….. Vergisi Beyannamesini kapanış işlemlerinin uzun sürmesi ve 5035 sayılı 
Kanunla yapılan düzenlemelerin dönem sonuna isabet etmesi nedeniyle Kanunda belirtilen sürede 
vermekte güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktayız.  
 
Bu  nedenle,  Maliye  Bakanlığınca  yayımlanan  (14) numaralı Gelir Vergisi Sirküleri  ile  sağlanan  
imkandan  faydalanarak,  söz  konusu  beyannameyi …………….   tarihine  kadar  verebilmemize  izin  
verilmesini,  saygı  ile dileriz. 
 
 
 
Adres : 
............... 
............... 
Mükellef Adı-Soyadı (Ünvanı) 


