EsKişEHiR Büyüxşnrrin nBr.nniyB nışxıxı,rĞr
MALi HizMErı,nR nıinı,si nı,şxı,xı,ıĞı

cnı,in şunn ııü»ünı,üĞü

nonç Ö»rırln-rracİzsloKE KALDIR}{A işı-nırrı,rnİ
Borç Öğrenme ve Ödeme işlemleri

Borç bilgilerinizi http//www.es ki-şe h ir. be l.ır/' de yer alan Online Borç SorgulamaÖdeme seçeneğine tık]aüktan sonra açılacak olan pencerede kurum sicil numaranız
T.C. Kimlik Numaranrz ve e-posta adresinizle kayıt gerçekleştirerek veya e-devlet
aracılığı ile giriş yaparak öğenebilir, kart ile ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

-

Aynca Büytl§ehir Belediyemizin Gelir Şube Müdi.irlüği.ine bizzat başvuru yaparak,
e-posta yoluyl4 intemet sitesindeı ya da2 I l 5 § 0O (JıLili)-l33LI20Ç I2 I7- l26I
telefon numaralanndan borcunuzu öğenebilirsiniz. (6698 Saylı KVKK'ya aykın
olmamak kaydıyla)

ödeme Noktalan
Eskişehir Büyiikşehir Belediye Vezneleri
23 1089 nolu posta çek hesabı

Kurum sicil no veya T.C. Kinılik Numarası ile lııtp//wıow.es*ischir.be1-1rl'de yer
alan Online Borç Sorgulama-Ödeme seçeneğine tıkladıktan sonra açılacak olan
pencerede sicil nııınaranrz, T.C. Kimlik Numaranz veya e-devlet aracılığı ile ödeme
işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Büyiikşehir Belediyemize ait Vakrflar Bankasında aşağıdaki belirtilen cari, kir4 hal
rüsum, cezalı hal riisum hesaplanmıza havale, EFT ile ödeme işlemlerinizi
gerçekleştirebilirsiniz.
Ödemelerinizin tiiriine göre ilgili hesap numaralanna yapılması gerekmektedir.

Hesap Numara|arımız

ı

Vakrflar Bankası Merkez Şube
Hesap Adı: Eskişehir Büyiikşehir Belediyesi

Cari IBAN: TR23 0O0l 5001 5800 7292766' 2't

Kira IBAN: TRls 0001 5001 5800 7295 497227
Hal Riisum IBAN: TR95 0001 5001 58007299 474| 45

Cezalı Hal Riisum IBAN: TRl5 0001 5001 5800 7299 474l. 30
l

Vergi Cezalannda İndirim, Uzlaşma, |tirazve Dava Açma Hakkı

SORUl: Vergi cezalarına uygulanan indirim hakkında bilgi verebilir misiniz?
İndirim hakkı 213 sayıh Vergi Usul Kanunun 376. Maddesinde diizenlenmiştir.
İhbamamenin tebliğinden itibaren 30 giiırı içerisinde indirimden yararlanmak
istenildiğine ilişkin, Eskişehir Büyiikşehir Belediyesi Uzlaşma Komisyonuna dilekçe
ile başvuru yapılması gerekmektedir,

SORU2: Vergi cezalarına itiraz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Miikelleflerimiz Gelir Şube Müdiirlüğü tarafindan gönderilen her tiirlü ewak için
Müdiirlüğiimiize itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe yoluyla yapılır. İtirazlar
Müdilrlüğilmilzce değerlendirilip müelleflere mevzuatta belirtilen siireler içinde cevap
verilir.

SORU3; Vergi cezalarına dava açma hakkında bilgi verebilir misiniz?

-

İdarenin vergilendirme ile ilgili işlemlerine karşı, İdare Mahkemelerinde dava
açılabilir.
İhbamamelere karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi ihbamamenin tebliğ
tarihinden itibaren 30 (Otuz) gilndilr.
Ödeme Emrine kaışı dava açma siiresi ise ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 15
(Onbeş) giindiir.

HacilBloke Kaldırma İşlemi
SORUI: Banka hesaplarıma, EBB Gelir Şube Müdürlüğü tarafından bloke
konuldu. Ne ile ilgili olduğunu öğrenebilir miyim? Haczin kaldınlması ile ilgili
nasıl yol izleyebilirim?

Borç bilgilerinizi Büyfüşehir Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube
Müdürlüğü İcra Takip Şefliğinden bizzat başıuru yaparak ya da Jll 55 00 |dahili)l j -j1- I206- I: l7- I:6I telefon numaralanndan ve h ııp//wıı w.es Ais e h iı. hel. ır_intemet
adresimizin Online Borç Sorgulama-Ödeme seçeneğinden öğenebilirsiniz.

Borç bilgileri öğrenilip ve ödeme yapıldıktan sonra, Gelir Şube Müdilrlüğü İcra Takip
Şefliği ile irtibata geçilmesine müteakip haciz kaldırma işlemleri gerçekleştirilir.
İlgili bankalara "Haciz Kaldrma Yazısl' hazırlanır.

Müellefin talebine istinaden acil evraklar için Gelir Şube Müdiiılüğü İcra Takip
Şefliğinden, "Haciz Kaldırma Yazılannın" 'ELDEN TAKİPLİ' olarak alnmasına,
müteakip ilgili bankaya teslim edilmesi gerekmektedir.
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Acil olmayan ve elden alınmayan evraklar, Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla ya da fizilo

ortamda iadeli taahhütlü olarak ttlm bankalann Genel Müdilrlilklerine gönderilmektedir.

SORU2: Aracıma, EBB Gelir Şube Müdilrlüğü tarafından haciz işlenmiştir. Ne
ile ilgili olduğunu öğrenebilir miyim? Haciz işleminin kalkması için ne
yapabilirim?

Borç bilgileri öğrenilip ve ödeme yapıldıktan sorıra, Gelir Şube Müdilrlüğü Icra Takip
Şefliği ile irtibata geçilerek ödeme yapıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi
sonucu haciz kaldırma işlemleri yapılır.

Tiirkiye Noterler Birliği Başkanlığına "haciz ka|dırma yazısı" hazırlanrr.

Mtikelleflerin talebine istinaden acil evraklar için, ilgili kurumlara haciz kaldırma
yazılan Müdiirlüğiimiü personelince imza karşılığı elden teslim edilmektedir.

Acil

olmayan ve elden alınmayan evraklar Türkiye Noterler Birliği Başkanlığma
elektronik posta yoluyla ya da fiziki ortamlarda iadeli taahhütlü olarak
gönderilmekledir.

SORU3: Üzerime kayıtlı gayrimenkule, EBB Gelir Şube Müdürlüğü tarafından
haciz şerhi işlenmiştir. Haczi nasıl kalürabilirim?
Borç bilgileri öğrenilerek ödeme yapıldıktan sonıa, Gelir Şube Müdifulüğü İcra Takip
Şefliği ile irtibata geçilerek ödeme yapıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi
sonucu haciz kaldırma işlemleri yapılır.

İtgili Tapu Müdiirlüğiine, "Haciz Kaldırma Yazrsl" hazırlanır.

-

İlgili tapu müdiirliiklerine memur yoluyla zimmet defterine imza karşılığı, Kayıth
Elektronik Postayla ya da fiziki ortamda iadeli taahhütlü olarak gönderilmektedir.

SORU4: Çalıştığım iş yerime, maaş haciz bildirisi gönderilmiş. Ne yapabilirim?

-

Borç bilgilerinin öğrenilerek ödeme yapılmasrndan sonra, Gelir Şube Müdiirlüğü İcra
Takip Şefliği ile irtibata geçilerek ödeme yapıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin ibraz
edilmesi sonucu haciz kaldırma işlemleri yapılır.

İgili

şahıs, kurum veya şirkete, "Haciz Kaldırma
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Yazrsi' hazırlanır.

Miikellefin talebine istinaden acil evraklar için, Gelir Şube Müdiiılüğü Icra
Şefliğinden, "Haciz Kaldırma Yazılannın" "ELDEN TAKİPLİ" olarak alınması ve
ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.
Acil olmayan ve elden alınmayarı evraklar, Kayıtlı Elektronik Posta i.izerinden ya da
fiziki ortamda iadeli taahhütlü olarak kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Gelir Şube Müdürtüğü İrtibat Numaralarr
Telefon No: 2222l15500 (dahili)
|334-1206-12|7-|26l
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