
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirküler no: 038               İstanbul, 13 Şubat 2013 
 

 
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
32. maddelerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi 
izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine 
verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın 17. günü akşamına kadar 
ödenmektedir.  
 
Buna göre, Ekim-Aralık/2012 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 
Şubat 2013 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin 17 Şubat 
2013 akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.  
 
Maliye Bakanlığı tarafından 13 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan 86 
numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin 4. üç aylık geçici vergi 
beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü 
sonuna kadar uzatılmıştır. 
 
Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin de, 17 Şubat 2013 
tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle, 18 Şubat 2013 Pazartesi 
günü sonuna kadar ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 
 
 

Saygılarımızla. 
 
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 55 09 numaralı telefondan 
M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

 
Konu: Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 18 Şubat 2013 

Pazartesi gününe kadar uzatıldı. 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir.  

Ernst & Young ve Kuzey 

YMM A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

 
Özet: Maliye Bakanlığı 86 numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin Ekim-Aralık/2012 dönemine ilişkin 4. üç aylık geçici vergi 
beyannamelerinin verilme süresini 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna 
kadar uzatmıştır.  
 
Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin de, 17 Şubat 2013 tarihinin 
Pazar gününe rastlaması nedeniyle, 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna 
kadar ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 
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