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2018 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi
sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100
mükellef listeleri açıklandı.

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.

2018 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir
önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında
% 13,67; tahakkuk eden vergi toplamında % 14,44 oranında
artış gerçekleşmiştir.
2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında
bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah
toplamında % 29,01; tahakkuk eden vergi toplamında % 38,61
oranında artış gerçekleşmiştir.
• En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak
için tıklayınız.
• Basın Açıklamasına (Gelir Vergisi) ulaşmak için tıklayınız.
• En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesine
ulaşmak için tıklayınız.
• Basın Açıklamasına (Kurumlar Vergisi) ulaşmak için
tıklayınız.”
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BDO International global ağının toplam
gelirleri 2018 yılında 9 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 160’dan fazla
ülkede bulunan 1.600 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 80.000’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.

