
BİLGİLENDİRME NOTU : 2019 YILI GELİR VERGİSİ 2.TAKSİTİ VE 2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR 

VERGİSİ 2.TAKSİTİ ÖDEME DÖNEMİ: 01 TEMMUZ 2020-31 TEMMUZ 2020 DİR. 
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019 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit  ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 

tarihinde başladı. 

 Gelir Vergisi Ödemelerinizi, 

• GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android), 

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android), 

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” 

bölümünden 

 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından havale 

yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, 

• Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, 

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden, 

• Tüm vergi dairelerinden 

yapabilirsiniz. 

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 

kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait 

kartlar 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. 
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020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde 

başladı. 

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece 

plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler. 

Ayrıca, 

·         Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi 

ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında; 

o   Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile 

o   Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından 

o   Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme 

yöntemleri 

ile 

·        Anlaşmalı bankaların; 

o   Şubelerinden 

o   Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.) 

·        PTT işyerlerinden 

·        Tüm vergi dairelerinden 

ödeyebileceklerdir. 

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189 

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme için tıklayınız. 

 

https://www.gib.gov.tr/www.gib.gov.tr
https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar
https://ivd.gib.gov.tr/

