MÜKELLEF HİZMETLERİ MERKEZİ
Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye gönüllü
uyumu sağlamak amacıyla Mükellef Hizmetleri
Merkezinde mükelleflere yüz yüze danışmanlık
hizmeti vermektedir.
Mükellef Hizmetleri Merkezinin amacı,
mükellefleri yetkin ve uzman personel ile
konforlu ve modern bir ortamda vergi ile ilgili
konularda bilgilendirmek, vergi ile ilgili sorunların
çözümünde yardımcı olmaktır.
Mükellef Hizmetleri Merkezi, Hafta içi
09:00-18:30, Cumartesi 09:00-14:00
saatleri arasında ÜCRETSİZ olarak hizmet
vermektedir.
Randevu alınması halinde hizmetlerden
öncelikli olarak yararlanabilmek mümkündür.
Randevusuz gelinmesi halinde ise sıra numarası
alınarak hizmetlerden yararlanılabilmektedir.

ÖNCELİKLİ HİZMET İÇİN RANDEVU

473 80 80
Çetin Emeç Bulvarı
Öveçler 1065. Cadde (Eski 2. Cadde)
No: 11 Dikmen - ANKARA

ULAŞIM İÇİN;
Ulus'tan: Örnek Mahallesi Öveçler 302 nolu hat otobüsü
ile veya Ulus-Öveçler 2-4. Cadde dolmuşları ile ulaşılabilir.

Kızılay'dan: Güvenpark-Öveçler 156 nolu hat otobüsü ile
veya Kızılay-Öveçler 2. Cadde dolmuşları ile ulaşılabilir.
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Toplumsal refahın arttırılmasına destek sağlamak
üzere geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri
çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin
basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda
bulunmak, mükellef haklarını gözeterek kaliteli
hizmet sunmaktır.
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MÜKELLEF HİZMETLERİ MERKEZİ
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Kira geliri mi elde ediyorsunuz?

Vergi mükellefi mi olacaksınız?

Konut ve işyeri kira geliri elde eden
m ükellefler;

• İşe başlarken,

•

• İş ile ilgili değişiklik durumunda,

•

• İşi terk ederken,

Kira gelirinin beyanı konusunda bilgi
alabilir,

Neler yapm anız gerektiğini öğrenm ek ister
misiniz?

Beyannamelerini elektronik ortamda veya
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname
Sistemini kullanarak verebilirler.
Ayrıca;

•

Türkiye genelinde gayrimenkul sermaye
iradı elde eden mükellefler, kanuni
süresinden sonra elektronik ortamda
veya Önceden Hazırlanmış Kira
Beyanname Sistemini kullanarak
pişmanlık veya düzeltme beyannamesi de
verebilirler.

beyannameleriniz
için yasal haklarınızı
biliyor musunuz?
Gayrimenkul satışından
elde ettiğiniz değer artış
kazancı için beyanname
verip vermeyeceğir
biliyor musunuz?

Aracınızın vergisini
mi öğrenmek
istiyorsunuz?

•

Ücret

•

Serbest Meslek Kazancı

•

Gayrimenkul Sermaye iradı

•

Menkul Sermaye İradı

•

Arızi Kazanç ile Değer Artış Kazançları

•
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gibi kazanç unsurlarına ilişkin danışma
hizmetlerinin yanı sıra,
•

Katma Değer Vergisi

•

Özel Tüketim Vergisi

•

Damga Vergisi

•

Veraset ve İntikal Vergisi

•

Harçlar

•

Para Cezalan

•

Motorlu Taşıtlar Vergisi

gibi vergi ile ilgili birçok konuda, özelge
gerektiren hususlar hariç danışma hizmeti
verilmektedir.

Hangi vergi borçlarınızın tecil
edilebileceği konusunda bilgi almak
ister misiniz?

Veraset ve İn tikal
vergisi b e ya n n a m e le rin in
d o ld u ru lm a s ı k o nu sun da yardım
alm ak ister m isiniz?

