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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU
“GELİR VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI
2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi
2. Taksit ödemesi 1 Temmuz 2017 tarihinde başlamıştır.
Mükelleflerimiz vergilerini,
• Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile,
• Anlaşmalı bankalardan,
• Tüm vergi dairelerinden
ödeyebileceklerdir.
Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret,
menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir
vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı
bankaların banka/ kredi kartları ile ödenmesi mümkündür.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir
mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr
adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş
yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme
işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.”
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www.bdo.com.tr
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2016 yılında 7,6 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 150’den fazla
ülkede bulunan 1.401 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 67.000’nin üzerinde
kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

