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Konu:  

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNİN İNTERAKTİF VERGİ 

DAİRESİ ARACILIĞIYLA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLECEĞİNE VE 

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNE EKLENEN YENİ HİZMETLERE DAİR 

DUYURULAR 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, İnteraktif Vergi Dairesi 

aracılığıyla veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin ilgili vergi dairelerine gönderebileceği 

açıklanmıştır.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan diğer bir duyuruda ise aşağıda belirtilen 

işlemlere ait başvuruların online olarak İnteraktif Vergi Dairesi ile gerçekleştirilebilmesinin 

mümkün kılındığı, başvuru sahiplerinin işlemlerine ilişkin işlem adımlarını yine İnteraktif 

Vergi Dairesi ile takip edebilecekleri ve söz konusu işlemlerin sonuçlarına sistem üzerinden 

erişim sağlayabilecekleri açıklanmıştır. 

 

İnteraktif Vergi Dairesine eklenen yeni hizmetler: 

 

• Vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi, 

• Kasko değerine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzeltme talebinde bulunulması, 

• İletişim bilgilerinin güncellenmesi, 

• Sermaye artırımına ilişkin dilekçe verilmesi, 

• Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunulması, 

• Mukimlik belgesi talebinde bulunulması, 

•Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebinde 

bulunulması, 

• Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulmasına ilişkin 

dilekçe verilmesi, 

• Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebinde bulunulması, 

• Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının sorgulanması. 

 

Ayrıca aşağıda sayılan işlemlerin de İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi 

mümkün hale getirilmiştir: 

 

• 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında ödenmesi gereken hazine payına ilişkin 

özelge talebinde bulunulması, 

• Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin sorgulanması, 

• Belge basım bilgilerinin sorgulanması, 

• Ödeme ve alındı sorgulanması, 

• Defter beyan sistemine erişim. 

 

 

 



 

 

 

 

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) 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.   
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Güray ÖĞREDİK  
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Mazars/Denge, Direktör  
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