
VERGİ CEzALARINDA iN»iRiıvı, UZLAşMA, iıinaz VE DAVA
AÇMA HAKKI

* Vergi cezalarrna uygulanan indirim haklunda bilgi
verebilir misiniz?

,i. İndirim hakkı Vergi Usul Kanunun 376'ncı maddesinde diizenlenmiştir. İhbarnamenin tebliğinden
itibaren 30 gi,in içerisinde indirimden yararlanmak istenildiğine ilişkin başvuru yapılması gerekmektedir.

ı'. Başvuru yapılıp vadesinde ödeme yapılırsa; birinci defa Yergi Ziyaı Cezasrnrn yansı sonrasında ise üçte
biri orarunda indirim yapılır. Söz konusu indirimden faydalanmak için Müdiirlüğümiize başvurulması
gerekrnektedir.

* Mükellef ihbamamenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 giin içerisinde başvurarak, uzlaşma talep
edebilir.

* Uzlaşma talebi, yetkili kişinin imzasını içeren dilekçe ile Uzlaşma Komisyonuna yapılır. Uzlaşma
talepleri Belediye Uzlaşma Komisyonunca değerlendirilir. Mükellef uzlaşma için komisyonca davet
edilir ve komisyon kararlan miikellefe yazılı olarak tebliğ edilir.

* Vergi cezalarrna itiraz haklında bilgi verebilir misiniz?

* Vergi cezalarına dava açma haklunda bilgi verebilir misiniz?

* İdarenin vergilendirme ile ilgili işlemlerine karşı Vergi Mahkemelerinde, diğer işlemlerine karşı ise;
İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

* İhbamamelere karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma siiresi ihbamamenin tebliğ tarihinden itibaren
30 (otuz) giindür.

* Ödeme Emrine karşı ödeme emıinin tebliği tarihinden itibaren t5 (on beş) gündi-ir.

.3. Daha detaylı bilgi için KURUMSAL\ MEVZUAT bölümünden REKLAM, iLAN VE TANITIM
YÖNETMELİĞİ' ne bakabilirsiniz.

* Miikelleflerimiz kendilerine gönderilen her türlü evrak için Müdiirlüğiimiize itiraz edebilirler . İtiraz|ar
dilekçe yoluyla yapı|ır. İtiraz|ar Müdi,iırlüği,imiizce değerlendirilip mükelleflere en geç 30 gün içinde
bilgi verilir.



MüKELLEF TALEr, şiKAyET, öNnni vn rrşnrrün
BAŞVURU YOLLARI

.ı Müdürlüğünüzün talep, şikayet, öneri ve teşekkür
başvuru yolları hakl«nda bilgi verebilir misiniz?

* Gelir Şube Müdtirlüğü olarak siz mükelleflerimize en iyi hizmeti sunmak için
çalışmaktayız. Bu nedenle hizmetlerimize ilişkin beklenti, görüş ve önerileriniz bizim
için önemlidir.

* Hizmetlerimize ilişkin tarafın_ızdan tespit edilen bir eksiklik veya hata olması halinde
durumu aşağıdaki yollardan bize iletebilirsiniz.

* Talepleriniz iizerine yaptığımız iyileştirmelerle ilgili size dönüş yapabilmemiz için lütfen
ad, soyad, telefon ve elektronik posta bilgil erinizi yazmayı unutmaymlz.

Telefon E-PoSTA

0222}211 55 00
Dahili

l26l - l48l

gelir@eskisehir.bel.tr


