
Finanzamt Neubrandenburg (RiA) Mayıs 2022 
Postfach 11 01 40 
17041 Neubrandenburg 
Deutschland  
 
 

Neubrandenburg  Vergi Dairesi’ne (RiA) Para Havale Edilmesi Hakkında Bilgiler 
 
Almanya’daki vergilerinizin dayanışma payı ve duruma göre oluşması mümkün faizler de dahil 
olmak üzere toplam tutarını Neubrandenburg Vergi Dairesi’ne (RiA) havale edin. Birden fazla 
yılın vergi borcunun bir kerede ödenmesi de mümkündür.  
 
Şu konulara lütfen dikkat edin: 
 
1. Avrupa Birliği (AB) ve Norveç, Lichtenstein Prensliği, İzlanda, Monako, Gibraltar, 

San Marino, Saint Barthélemy, Saint Martin (fransızca kısmı), Saint Pierre ve 
Miquelon, Mayotte, Guernsey, Jersey, Man Adası, Andorra, Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Vatikan Devleti ve İsviçre’den yapılan ödemeler 
(SEPA alanı) 

AB’den, Norveç, Lichtenstein Prensliği, İzlanda, Monako, Gibraltar, San Marino, Saint 
Barthélemy, Saint Martin (fransızca kısmı), Saint Pierre ve Miquelon, Mayotte, Guernsey, 
Jersey, Man Adası, Andorra, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Vatikan Devleti 
ve İsviçre’den yapılan ödemelerde lütfen SEPA işleminde kullanılan havale formunu kullanın 
ve bunun için aşağıdaki numara ve kodları uygulayın   

uluslararası banka hesap numarası  (IBAN) DE66 1500 0000 0015 0015 20  

banka tanımlama kodu  (BIC) MARKDEF1150 

 
Böylelikle uluslararası Avro havaleleri -yurt içinde olduğu gibi- ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde 
gerçekleşir.  
 
SEPA usulünün uygulandığı ülkelerden birinde banka hesabınız bulunduğu takdirde SEPA 
yoluyla havale yapmanızı önermekteyiz. Bunun için gerekli formları Neubrandenburg Vergi 
Dairesinden (RiA) veya İnternet’den tedarik edebilirsiniz. Ödemeniz gereken tutarlar bu 
durumda cari hesabınızdan çekilir.   
 
2. Diğer ülkelerden yapılan ödemeler 

Yukarıda 1inci maddede belirlenmiş olmayan ülkelerden yapacağınız ödemeler için ödeme 
talimatınızı kendi bankanız üzerinden şu adrese iletin:  

Deutsche Bundesbank Neubrandenburg  
Ziegelbergstr. 57  
17033 Neubrandenburg  

bunun için  

Alman banka hesap numarası olarak 150 015 20 veya gerektiğinde yukarıda belirtilen IBAN, 

veya SWIFT/BIC-kodu olarak MARKDEF1150  

kullanılmalı ve ücretlendirmenin hesap sahibince üstlenildiği OUR usulü (aşağıdaki 
açıklamalara bakın) uygulanmalıdır.  
 
Bir kredi kartınız var ise vergilerinizi çevrimiçi ödemeniz de mümkündür. Bunu yapmak için 
Neubrandenburg Vergi Dairesi’nin (RiA) aşağıdaki internet sayfasına başvurun  
https://www.finanzamt-rente-im-ausland.de . 
  



 
3. Diğer Bilgiler 

Tedbiren -bilhassa ihtarların önlenmesi amacıyla- şu konuya dikkatiniz çekilir: para havale 
etme işlemi Alman Medenî Kanunu (BGB) 270inci maddesi uyarınca riski vergi mükellefine ait 
olması ve masraflarının da mükellef tarafından üstlenilmesi şartı altında yapılır. Dolayısıyla her 
çeşit risk (örn. değişken kurlar) ve ücretin (örn. aracı işlevini üstlenmiş olan muadil bankalar 
tarafından uygulanan) bu tür ödemelerde göz önünde tutulmalıdır ve vergi mükellefi tarafından 
üstlenilmesi zorunlu olup iade hakkı bulunmamaktadır.     
 
Ekte bulunması mümkün havale formu ancak Alman banka hesaplarında kullanılır. 
 
Havalenizin usulüne uygun bir şekilde ve gecikmeksizin vergi hesabınıza 
kaydedilebilmesi için lütfen vergi numaranızı ve ödemenin nedenini (ne tür vergi ve 
geçerli olduğu dönem) bildirmeyi unutmayın.  
 
 


