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SİRKÜLER         İstanbul, 15.08.2014 

Sayı: 2014/149        Ref: 4/149 
 

Konu: 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN  "BORÇ 

BİLGİLENDİRME SERVİSİ" GÜNCEL BORÇ BİLGİSİ SORGULANABİLECEK 

ŞEKİLDE YENİLENMİŞTİR       

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, mükelleflere 2012 yılından bu 

yana Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesi intvd.gib.gov.tr üzerinden hizmet 

veren Borç Bilgilendirme Servisi, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kesinleşmiş vergi ve 

vergi dairesine intikal etmiş diğer kamu alacaklarına ilişkin borç bilgilerinin anlık 

olarak öğrenilebilmesine imkân verecek şekilde yenilenmiştir.  

  

Güncel tüm vergi ve diğer kamu alacaklarına ilişkin borç (usulsüzlük cezaları, vergi ziya-ı 

cezası, nüfus para cezası, askerlik para cezası, yükseköğrenim harç ve kredi borcu, karayolları 

geçiş ücret/idari para cezaları ve diğerleri) ayrıntılarını 7/24 www.gib.gov.tr adresinden 

ücretsiz olarak öğrenmek mümkün olabilecektir.  

  

Duyuruda yapılan açıklamaya göre, anlık borç sorgulaması, T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile belediyelerin tahsil ettiği vergileri kapsamamaktadır. 

 

Saygılarımızla,  

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı duyuru metni 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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"Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi 
Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir.       08-08-14 18:49 

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet ve 

bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni hizmet seçenekleri ile mükelleflerimizin vergiye gönüllü 

uyumunu artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

Mükelleflerimize 2012 yılından bu yana Başkanlığımız internet vergi dairesi intvd.gib.gov.tr üzerinden 

hizmet veren Borç Bilgilendirme Servisi, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kesinleşmiş vergi ve vergi 

dairesine intikal etmiş diğer kamu alacaklarına ilişkin borç bilgilerinin anlık olarak öğrenilebilmesine imkân 

verecek şekilde yenilenmiştir.  

  

Güncel tüm vergi borcunuz ile diğer kamu alacaklarına ilişkin borçlarınızın (usulsüzlük cezaları, vergi ziya-ı 

cezası, nüfus para cezası, askerlik para cezası, yükseköğrenim harç ve kredi borcu, karayolları geçiş 

ücret/idari para cezaları ve diğerleri) ayrıntılarını 7/24 www.gib.gov.tr adresinden ücretsiz olarak 

öğrenebilirsiniz. 

  

Anlık borç sorgulaması, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelerin tahsil ettiği vergileri 

kapsamamaktadır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

 
 

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp
http://www.gib.gov.tr/

