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VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ
YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE
İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK
KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK
HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN,
BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE
PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı: 4.4.1998 Sayı:23307)
Kanun No

Kabul Tarihi

4358

2.4.1998

Amaç
MADDE 1. - B u Kanunun amacı, vergiyi doğuran olayların ve mükelleflerin
zamanmda tespit edilmesi için vergiyi doğuran olayla ilgili işlemlerin yapılması
sırasında gerçek ve tüzel kişilerden vergi kimlik numaralarının aranılması, düzenlenecek
belge ve tutulacak kayıtlarda vergi kimlik numarasına yer verilmesi suretiyle vergi
ziyaınm önlenmesinin sağlanmasıdır.
Vergi kimlik numarasını tespit, kayıt ve bildirim zorunluluğu
MADDE 2. - Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye
Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya
taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere
ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek
zorundadırlar. Belirlenecek işlemlere muhatap veya taraf olan kişiler, vergi kimlik
numaraları olmadığı takdirde, işlemlerin tamamlanmasından önce vergi kimlik numarası
almak zorundadırlar.
Bu Kanuna göre vergi kimlik numarası tespit etme, belge, hesap ve kayıtlarında
gösterme mecburiyeti kapsamına alınan kurum ve kuruluşların özel mevzuatlarında yer
alan vergi kimlik numarasının kullanımını engelleyici veya kısıtlayıcı mahiyette olan
hükümler uygulanmaz.
Bu Kanunda geçen "vergi kimlik numarası" tabiri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
8 inci maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere verilen vergi numarasını ifade eder.
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Kendilerine vergi kimlik numarası verilmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler de, vergi
kimlik numaralarını tespit, kayıt ve belgelerinde gösterme mecburiyeti kapsamındaki
kişi, kurum ve kuruluşlarla yaptıkları veya muhatabı oldukları işlemler sırasında, vergi
kimlik numaralarını doğru olarak bildirmek veya gerektiğinde bu numaraları tevsik için
kendilerine verilmiş olan belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler.
Diğer kanunlarda yapılan değişiklikler
MADDE 3. - a) 1512 sayılı Noterlik Kanununun 84 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının 3 numaralı bendi;
3. İlgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve adresleri ile ayrıca
ilgilinin vergi kimlik numarasını, şeklinde,
92 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi;
2. İlgilinin kimliği, adresi ve vergi kimlik numarasını, şeklinde,
101 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi;
2. İlgilinin kimliği, adresi ve vergi kimlik numarasını, şeklinde,
Değiştirilmiştir.
b) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1
numaralı bendine "adı, soyadı," ibaresinden sonra gelmek üzere "vergi kimlik numarası"
ibaresi, 2 numaralı bendine "adı, soyadı" ibaresinden sonra gelmek üzere "alacaklı
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası" ibaresi eklenmiştir.
c) 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının basma
aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
Resmî senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaraları da
kaydedilir.
d) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2. Tescilin yapılması veya silinmesi için vergi kimlik numarası ile yönetmelikte
belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak,
e) 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bankalar, çek karnesi verdikleri müşterilerinin açık kimlik ve adresleri ile vergi
kimlik numaralarını T.C. Merkez Bankasına bildirmek ve bunlara ilişkin belgeleri
hesapların kapatılmalarını izleyen beşinci yılın sonuna kadar saklamak zorundadırlar.
f) 3167 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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Çekle işleyen hesabın bulunduğu banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan
çeki, ödemek mecburiyetindedir. Çekin karşılığının kısmen bulunması halinde ise bu
miktar ödenir. Muhatap bankanın çek hesabı açılmış olan şubesi dışındaki herhangi bir
şubesine ibraz edilen çek, karşılığı o şube tarafından provizyon (karşılık) istenmek ve
hamilin vergi kimlik numarası tespit edilmek suretiyle ödenir.
g) 3182 sayılı Bankalar Kanununun 52 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
2. Bankaların, kimliklerini ve vergi kimlik numaralarını belgelemeyen müşterileri
adma mevduat, kredi ve yatırım hesabı açmaları, havale ve diğer bankacılık hizmetlerini
vermeleri yasaktır.
h) 3182 sayılı Bankalar Kanununun 96 ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasına
aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
Ancak, 52 nci maddenin 2 nci fıkrasında ve 79 uncu maddenin 4 üncü fıkrasında yeralan
hükümler; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi kurumlar, 7397 sayılı Sigorta
Murakabe Kanununa tabi kurumlar, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa tabi
kurumlar, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bakanlar
Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak faaliyetleri Bakanlar Kurulunca düzenlenen özel
finans kurumları ve yetkili müesseseler hakkında da uygulanır. 52 nci maddenin 2 nci
fıkrasında ve bu fıkrada yeralan hükümlerin uygulama usul ve esasları Hazine
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken
düzenlenir.
ı) 5584 sayılı Posta Kanununun 37 nci maddesinin I numaralı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
I. Adma bir çek hesabı açılmasını isteyen kimse vergi kimlik numarasını gösteren
bir belge ile birlikte bu hesap için belirtilecek en az parayı vermeye mecburdur.
j) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17 nci maddesinin (A) fıkrasına "dilekçe"
ibaresinden sonra gelmek üzere "vergi kimlik numarasmı gösteren bir belge" ibaresi
eklenmiştir.
Maliye Bakanlığının düzenleme yetkisi
MADDE 4. — Yaptıkları tescil, izin, onay ve diğer işlemler nedeniyle bu işlemlere
taraf veya muhatap olanların vergi kimlik numaralarmı tespit ve kayıt ve belgelerinde
gösterme mecburiyeti kapsamına alınan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu idare ve
müesseselerine, mecburiyet kapsamma alındıkları tarih itibariyle mevcut belge ve
kayıtlarında vergi kimlik numarasına ilişkin eksikliklerin giderilmesi için süre tespit
etmeye, belge ve işlem türleri itibariyle uygulamanm başlangıç tarihlerini belirlemeye ve
bu Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
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Ceza hükümleri
MADDE 5. - Özel kanunlar veya bu Kanun hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı
tarafından getirilen vergi kimlik numarasını tespit etmek, belge, hesap ve kayıtlarında
göstermek zorunluluğuna uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353
üncü maddesinin 7 nci bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir ve ayrıca, özel
kanunlarında daha ağır bir ceza öngörülmediği takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis
cezası hükmolunur. Şu kadar ki kamu idarelerince yapılan işlemlerde bu cezanın
muhatabı, ilgili mevzuata göre belgeleri düzenlerken, hesap ve kayıtları tutarken vergi
kimlik numarasını tespit ve kaydetmekle yetkili ve görevli olanlardır.
Bu Kanuna aykırı olarak vergi kimlik numaralarını gizleyen veya bilerek bu konuda
gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sahte veya yanıltıcı belgeler ibraz edenler
hakkında üç aydan on aya kadar hapis cezasma hükmolunur.
Tüzel kişiler, küçükler, kısıtlılar ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller adma yukarıda
yazılı fiillerin işlenmesi halinde uygulanacak hapis cezası bu fiilleri işleyenler hakkında
uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1. - B u Kanunun yayımı tarihinden önceki işlemler için bu
Kanun hükümleri uygulanmaz.
MADDE 6.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
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Cilt

Birleşim

45
47
49
50

57
62
74
75

Sayfa
346
9
370:407,408:427
19:36

I- Gerekçeli 586 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
74 üncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe
Komisyonu görüşmüştür.
III-Esas No. : 1/718

