
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI COVİD-19 İLE ETKİN 
MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN BAZI TEDBİRLER 

HAKKINDA DUYURU YAPMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı, 19 Mart 2020 tarihinde internet 
sitesinde yayınladığı duyuruda Covid-19 ile etkin mücadele 
kapsamında bazı tedbirleri aldığını duyurmuştur. Söz konusu 
duyuruda yapılan açıklamalar şu şekildedir.

10 Nisan 2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken 
tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden 
elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube 
açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, 
tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm dilekçeler elektronik 
ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya 
mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla 
gönderilecektir.

10 Nisan 2020 tarihine kadar gayrimenkul sermaye iradı, 
menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlar için 
sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler 
verilecektir. Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar 
verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 
30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir 
unsurlarına ilişkin gelir vergisi beyannameleri Hazır Beyan 
Sistemi üzerinden web (hazirbeyan.gib.gov.tr) veya mobil 
uygulamalarını kullanarak ya da posta yolu ile 
gönderilebilecektir.

Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı 
bankalar aracılığıyla ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası 
ile değerli kağıt bedellerine ilişkin ödemeler 10 Nisan 2020 
tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi 
Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla 
yapılacaktır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi 
dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları 
(İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak 
suretiyle gerçekleştirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi 
kimlik numarası taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin web 
(ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve 
potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda 
oluşturularak kendilerine tevsik edici resmi belge söz konusu 
uygulama üzerinden sunulacaktır. Bu nedenle Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin potansiyel vergi kimlik 
numarası almak için bundan böyle vergi dairelerine müracaat 
etmelerine gerek bulunmamaktadır.

THE REVENUE ADMINISTRATION ANNOUNCED THAT IT 
HAS ADOPTED CERTAIN MEASURES WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE CAMPAIGN AGAINST THE 

COVID-19 PANDEMIC

On 19 March 2020, the Revenue Administration announced 
that it has taken certain measures within the scope of the 
campaign against the COVID-19 pandemic. The statements 
made in the said announcement are as follows.

All petitions due to the tax offices by 10 April 2020 must be 
submitted electronically via the Interactive Tax Office 
application or through the post office. Within this scope, all 
petitions for work place openings and closings, branch 
openings/closings, tax clearance letters, taxpayer status 
letters, requests for tax payment deferrals, requests for 
reconciliation, etc. must be electronically submitted via the 
Interactive Tax Office’s website (ivd.gib.gov.tr), mobile 
application (GİB Mobil), or through post office.

Tax returns for income generated from immovable assets, 
movable assets, salaries, and other income and earnings may 
only be submitted using the Ready-Made Return System until 
10 April 2020.

The 31 March 2020 deadline for filing income tax returns has 
been postponed until 30 April 2020, and income tax returns for 
certain income items may be submitted over the web via the 
Ready-Made Returns System (hazirbeyan.gib.gov.tr), through 
the mobile application, or by post.

Taxes, duties, and administrative fines as well as payments for 
fees related to valuable papers, which may be paid by credit 
card via the Interactive Tax Office or through contracted banks, 
must now be paid via the Interactive Tax Office or through 
contracted banks instead of through the pay desks of the tax 
offices until 10 April 2020.

Tax payments made by corporate income taxpayers will now be 
made using alternative payment channels (Interactive Tax 
Office, contracted banks, and National Post and Telegraph 
Directorate (PTT)) instead of through the pay desks of the tax 
offices.

Foreign citizens will submit their requests for potential tax 
identification numbers via the Interactive Tax Office’s web 
application (ivd.gib.gov.tr) and potential tax identification 
numbers will be electronically generated. Evidencing 
documents for such applications will also be submitted through 
the said application. Therefore, foreign citizens are no longer 
required to apply to the tax offices in person to receive potential 
tax identification numbers.
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